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הודעה על הפסקת כהונה של שרים

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר  ,)2014כהונתם
של השרים המפורטים להלן:
3
ציפי לבני  -שרת המשפטים
יאיר לפיד  -שר האוצר.4
הודעה על הפסקת הכהונה נמסרה לכנסת.
י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .4374
 4י"פ התשע"ג ,עמ' .4374

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ,לפי סעיף (33א)
לחוק–יסוד :הממשלה ,1לאצול לראש הממשלה את סמכות
הממשלה לפי סעיף 15א(ב)( )2לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט ,21959-לייעד משרות לאנשים עם מוגבלות כאמור
בהחלטת הממשלה מס'  ,2261מיום ח' בכסלו התשע"ה (30
בנונבמבר  ,)2014וזאת בהתאם להמלצת נציב שירות המדינה
כאמור בסעיף 15א(ד) לחוק האמור.
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על איחוד משרדים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,מכוח סמכותה לפי
סעיף (31ג) לחוק–יסוד :הממשלה ,2לאחד את המשרד לענייני
מודיעין ואת המשרד לנושאים אסטרטגיים למשרד אחד אשר
ייקרא משרד המודיעין.
ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ,ביום ט' בכסלו התשע"ה
( 1בדצמבר .)2014
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף
(31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,2החליטה הממשלה להעביר משר
התיירות לשר לשירותי דת את הסמכויות לפי סעיף  4לחוק
השמירה על המקומות הקדושים ,התשכ"ז ,31967-הקשורות
בקבר רבי שמעון בר–יוחאי.
העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה הובאה לאישור
הכנסת ,כנדרש בסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,ביום ט'
בכסלו התשע"ה ( 1בדצמבר .)2014
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשכ"ז ,עמ' .75
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הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של מאיר כהן ,שר הרווחה והשירותים
החברתיים ,3ביום י"ג בכסלו התשע"ה ( 5בדצמבר .)2014
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
י"ג בכסלו התשע"ה ( 5בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .4374

הודעה על הפסקת כהונה של שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר  ,)2014כהונתם
של השרים המפורטים להלן:
3
יעל גרמן  -שרת הבריאות
4
יעקב פרי  -שר המדע הטכנולוגיה והחלל
שי פירון  -שר החינוך.5
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .4374
 4י"פ התשע"ג ,עמ' .4374
 5י"פ התשע"ג ,עמ' .4374

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר  ,)2014כהונתם
של סגני השרים המפורטים להלן:

התרומות יועברו לרשות באמצעות הקרן הקיימת לישראל.
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ )3-4441
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מנהל כללי

חבר הכנסת מיקי לוי  -סגן שר במשרד האוצר

3

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

חבר הכנסת אבי וורצמן  -סגן שר במשרד החינוך .
4

הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .346
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .4374
 4י"פ התשע"ג ,עמ' .4374

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
(מנויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את רם בן ברק
לתפקיד המנהל הכללי של משרד המודיעין.
תוקף המינוי מיום ט"ו בכסלו התשע"ה ( 7בדצמבר .)2014
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ -3-56ה)1
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ו ,עמ' .7

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למינהל
המחקר החקלאי  -מכון וולקני ,לקבל תרומה של  3,200,000דולר
ארצות הברית שיתפרשו על פני שלוש שנים מקרן הלמסלי.
התרומה תשמש לרכישת ציוד ולביצוע מחקרים שונים
בתחום החקלאות על סף המדבר שייערכו בתחנת גילת של
מכון וולקני.
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ )3-4441
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד הפנים
 הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן  -הרשות) ,לקבלבכל שנה ,בשנים  ,2019-2014את התרומות המפורטות להלן
מה–) Jewishלהלן (Keren Kayemeth Leisrael) Inc. ,(JNF -
 National Fundוזאת בהתאם לפירוט הזה ולתכנית העבודה
של הרשות:
( 1/4 )1מיליון דולר לרווחת כבאים;

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף  12לחוק הרשות לבטיחות
בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-כי הממשלה מינתה
ביום כ"ב באייר התשע"ד ( 22במאי  ,)2014על פי הצעת שר
התחבורה והבטיחות בדרכים ,את אליעזר רוזנבאום לחבר,
נציג המשרד לביטחון הפנים ,במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,לתקופת כהונה נוספת.
כ"ז בחשוון התשע"ה ( 20בנובמבר )2014
(חמ )3-3667
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .374

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה כדלקמן:
.1

לקבוע כי ועדת השמות הממשלתית תהיה מורכבת
מעשרים ושישה חברים ,כדלקמן:

( 1/2 )2מיליון דולר לרכש ציוד ,לרבות ציוד מקצועי  ,למתנדבים;

(א) עשרים נציגי ציבור שתמנה הממשלה בהתאם
להצעת ראש הממשלה;

להתיר לרשות לקבל סיוע להקמת תחנות כבאות והצלה
ברחבי ישראל ,על בסיס תכנית העבודה של הרשות ובלבד
שחלקן המצטבר של התרומות מתוך תקציב הרשות המיועד
לבניית תחנות כבאות והצלה חדשות לא יעלה על הסך של
 220אלף דולר לכל תחנה או  35%מעלות הבנייה לתחנה ,בכל
שנה ,לפי הגבוהה.

(ב) נציגי משרדי הממשלה הבאים שימנה השר המופקד
על המשרד ,מעובדי משרדם;

( )3משרד הפנים  -נציג אחד;

הסך המרבי הכולל של התרומה המאושרת הוא עד 3
מיליון דולר לכל שנה.

( )4משרד הבינוי והשיכון (מרכז מיפוי ישראל) -
נציג אחד;

( 300 )3אלף דולר לרכש ציוד מבצעי לרשות.

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

( )1משרד ראש הממשלה  -נציג אחד;
( )2משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  -נציג אחד;
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הסמכה

(ג) נציג שתמנה הממשלה בהתאם להצעת יושב ראש
הקרן הקיימת לישראל;
(ד) נציג רשות הטבע והגנים שתמנה הממשלה.
.2

למנות לוועדת השמות הממשלתית ארבע חברות נוספות,
מהן שלוש נציגות ציבור ונציגת רשות הטבע והגנים:
-

פרופ' איוון פרידמן  -פרופסור חברה במחלקה
ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר–
אילן ומכהנת יושבת ראש מועצת רשות העתיקות;

-

פרופ' מרגלית שילה  -מומחית בתולדות ההתיישבות
היהודית בארץ ישראל מהמאה ה– 19ועד קום
המדינה;

-

פרופ' שלומית אליצור  -פרופסור מן המניין ,מרצה
וחוקרת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית
בירושלים;

-

רעיה שרקי  -מנהלת חטיבת קהל וקהילה ברשות
הטבע והגנים;

לפי פקודת העיריות
בתוקף סמכותי לפי סעיף (188א) לפקודת העיריות ,1אני
מסמיך את הממונה על המחוז במשרד הפנים ,במחוזו ,לאשר
עשייה במקרקעין שנעשתה במכרז ועשייה במקרקעין שנעשתה
בפטור ממכרז בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בלא
תמורה או בתמורה סמלית ,שפורסם בחוזר המנהל הכללי של
משרד הפנים מס' .5/2001
אין בהסכמה זו כדי לגרוע מסמכויות המנהל הכללי של
משרד הפנים.2
תוקפה של הסמכה זו לשנה.
ג' בכסלו התשע"ה ( 25בנובמבר )2014
(חמ )3-443
1
2

תוקף המינוי הוא לתקופה של  5שנים.
.3

חברי הוועדה המפורטים בסעיפים לעיל ,יצטרפו לחברי
הוועדה שמינתה בעבר הממשלה וששמם מפורט להלן:
פרופ' משה שרון  -מזרחן ,יושב ראש הוועדה
פרופ' יואל אליצור  -בלשן וחוקר גאוגרפיה היסטורית
פרופ' עמירם גונן  -גאוגרף
פרופ' אבינועם דנין  -בוטנאי
יהודה זיו
ד"ר אילת מזר  -ארכיאולוגית
ד"ר זאב משל  -גאוגרף וארכיאולוג

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אביגייל וייס ,למפקחת בכל
הארץ ,לעניין החוק האמור.
כ"א באלול התשע"ד ( 16בספטמבר )2014
(חמ )3-2056
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48

פרופ' זאב ספראי  -חוקר ארץ ישראל
ד"ר עירית עמית-כהן  -גאוגרפית
ד"ר צבי צמרת
פרופ' יורם צפריר  -ארכיאולוג
פרופ' נפתלי קדמון  -קרטוגרף
ד"ר אבשלום קור  -בלשן
פרופ' זכריה קלאי  -ארכיאולוג
פרופ' רות קרק  -גאוגרפית
פרופ' רכב רובין  -גאוגרף
עמיקם ריקלין  -מנהל אגף הפיקוח בקרן הקיימת לישראל
 נציג הקרן הקיימת לישראלתקופת כהונתם של חברי הוועדה שמינתה הממשלה
בעבר ,ואשר כהונתם לא נקצבה בעת המינוי ,תהיה למשך
חמש שנים נוספות ממועד קבלת החלטה זו או עד למועד סיום
תפקידם הנוכחי בגוף שהם מייצגים בוועדה ,ככל שקיים ,לפי
המוקדם.
כ"ו בחשוון התשע"ה ( 19בנובמבר )2014
(חמ )3-1104
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הסמכה של עובד מוסמך
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח ,12008-אני
מסמיך את קרול טלפוס ,עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
לעובד מוסמך לעניין אכיפת פקודת היערות.2
תוקף המינוי מיום חתימתו וכל עוד העובד משמש במשרתו.
כ' באלול התשע"ד ( 15בספטמבר )2014
(חמ )3-4989
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית
עמק המעיינות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
1
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גלעד ארדן
שר הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשל"א ,עמ' .1523

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ' .826

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

שהמועצה הדתית האזורית עמק המעיינות תהיה בת שבעה
חברים והרכבתי אותה כלהלן:
יוסף מנחם
אפרים וישניה
שמעון שורק
יעקב שחם
חיים כהן
ישראל בלל
נורית מתן.
תוקף המינוי מיום ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר .)2014
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ -3-140ה)1
נפתלי בנט
השר לשירותי דת

מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה צורן

מינוי ממונה למועצה הדתית קרית מוצקין

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף (4ב) לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
(להלן -החוק) ותקנה  3לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי ביום כ"ו
1

2

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

מטרות המפלגה הן:
()1

שינוי שיטת הבחירות ,בחירת ראש הממשלה ,הנשיא
וחברי הכנסת;

()2

חוקה חדשה למדינת ישראל;

()3

שינויים בכל מערכות ישראל.

מענה של המפלגה :רחוב חננאל  ,25/3ירושלים  ,93310טל'
.050-5405752
עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:
מעיין משעלי ,רח' משה בן נחמן  10א’ ,ראשון לציון
בן עיון שימי ,רח' ניתאי הארבלי  ,12ירושלים

לפי חוק שירותי הדת היהודים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני ממנה את ראובן
לוזון ,לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה על המועצה
הדתית קרית מוצקין במקומו של יחיאל טל.2
תוקף המינוי מיום כ"ז בחשוון התשע"ה ( 20בנובמבר .)2014
כ"ז בחשוון התשע"ה ( 20בנובמבר )2014
(חמ -3-140ה)4
נפתלי בנט
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .850

1

שמה המלא של המפלגה" :דמוקראטורה  -מפלגה להגשמת
הציונות וערכי הדמוקראטורה"

		
חכימי דוד ,רח' בן זכאי  ,41ירושלים

לפי חוק שירותי הדת היהודים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני ממנה את עופר
גואטה ,לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת גבריאל
דדון ,לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה ,על המועצה
הדתית קדימה צורן.
תוקף המינוי עד יום י"א בשבט התשע"ה ( 31בינואר .)2015
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ -3-140ה)4
נפתלי בנט
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
ק"ת התשנ"ג ,כרך א' ,עמ' .722

בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר  ,)2014הוגשה לי בקשה לרישום
בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שריל קרן רוחם ,רח' חננאל  ,25ירושלים
לירון חכימי ,רח' חננאל  ,25/3ירושלים
מרים יהודה ,רח' צמח השדה  ,38/8מעלה אדומים
יעל מירית שחר ,רח' שמחת הכהן  ,15ירושלים
שמואל כהן ,רח' אבא חלקיה  ,8ירושלים
בראשי רות אריאלה ,רח' קנאי הגליל  ,17ירושלים
עדי כהן ,רח' השומר  ,15/14ירושלים.
ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי ראש
רשות התאגידים ,במועד שיתואם מראש ,לאחר תשלום האגרה
שנקבעה לכך בתקנות המפלגות (אגרות) ,התשנ"ג.31993-
בהתאם לסעיף (6א) ו–(ב) לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה (5א) לתקנות.
כ"ו בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר )2014
(חמ -3-2424ה)1
אייל גלובוס
רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים
3

ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

מינוי אחראי על ועדות גמלת ניידות במשרד הבריאות
בהתאם לסעיף  28של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין
המוסד לביטוח לאומי מיום ט"ו בניסן התשל"ז ( 1ביוני )1977
ותיקוניו ,1ולהודעת שרת הבריאות על מינוי ועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות ,2אני ממנה לאחראי על ועדות גמלת
ניידות במשרד הבריאות את מנהל המחלקה לוועדות רפואיות
באגף השיקום במשרד ,ובהעדרו את ראש אגף השיקום.
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ -3-1505ה)2
1
2

ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
י"פ התשל"ז ,עמ'  ;1813התשע"ד ,עמ' .46
י"פ התש"ן ,עמ'  ;2286התשע"ד ,עמ' .3142
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הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט

ת"י  - 13060מעקרי קיטור קטנים ,מנובמבר  2014בא במקום ת"י
 5363מיולי ;2008

אני מודיע לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב, 1952-
על פקיעתו של הרישיון "/335חלץ-כוכב" 2ביום א' באלול
התשע"ד ( 27באוגוסט .)2014

ת"י  - 14600שיטות לבדיקה ולדירוג של מחממים לברכות,
מנובמבר ;2014

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
1

כ"ט בתשרי התשע"ה ( 23באוקטובר )2014
(חמ -3-629ה)4
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;206התשע"ד ,עמ' .610

ת"י  - 15000שיטה לבדיקת הביצועים של מערכות לאגירת
קור ,מנובמבר ;2014
ת"י  - 60705תנורי מיקרוגל ביתיים  -שיטות למדידת ביצועים,
מנובמבר .2014
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור ,את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1220חלק  - 13מערכות גילוי אש :התקני התרעה חזותית,
מנובמבר  2014בא במקום המהדורה מיוני ;2009
ת"י  2004חלק  - 1אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים :מרחבי
למידה במבני קבע  -קריטריונים ,דרישות תכן וקווים
מנחים ,מנובמבר  2014בא במקום ת"י  2004מפברואר ;2005
ת"י  - 5813דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום
מים באמצעות מחזור דחיסת אדים ,מנובמבר  2014בא
במקום המהדורה מאוקטובר ;2006
ת"י  - 6289מערכת אספקת חשמל במגע עילי בעבור אוטובוס
עירוני חשמלי המשתמש בקבלי–על ,מנובמבר ;2014
ת"י  - 6381מכשור לניטור של נצילות מתקנת מים מקוררים
מרכזית (מרכז אנרגיה) ,מנובמבר ;2014
ת"י  6399חלק  - 1מערכת אקלום (חימום ,אוורור ומיזוג אוויר)
בבניינים :מדידה ,בדיקה ,כיוונון ואיזון ,מנובמבר ;2014
ת"י  6399חלק  - 2מערכת אקלום (חימום ,אוורור ומיזוג אוויר)
בבניינים :בדיקות באתר של רכיבי בקרה למערכות אקלום,
מנובמבר ;2014

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  11137חלק  - 1עיקור מוצרים רפואיים  -קרינה :דרישות
לפיתוח ,למתן תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור
התקנים רפואיים ,גיליון תיקון מס'  1מנובמבר 2014
למהדורה מדצמבר ;2010
ת"י  11607חלק  - 2מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:
דרישות למתן תוקף לתהליכי יצירה ,איטום והרכבה,
גיליון תיקון מס'  1מנובמבר  2014למהדורה מדצמבר ;2010
ת"י  60034חלק  - 30מכונות חשמל מסתובבות :רמות נצילות
של מנועי השראה תלת–מופעיים ,כלוביים ,במהירות
קבועה (קוד  ,)IEגיליון תיקון מס'  2מנובמבר 2014
למהדורה מאוקטובר  2012ולגיליון התיקון ממאי .2014
ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ -3-96ה)5
דני גולדשטיין
המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

ת"י  6399חלק  - 3מערכת אקלום (חימום ,אוורור ומיזוג אוויר)
בבניינים :בדיקה ותחזוקה של מערכות אקלום מסחריות
בבניינים ,מנובמבר ;2014

1

ת"י  - 11135עיקור מוצרים רפואיים  -אתילן אוקסיד :דרישות
לפיתוח ,לתיקוף ולבקרה שגרתית של תהליך עיקור של
ציוד רפואי ,מנובמבר  2014בא במקום ת"י  11135חלק 1
מיולי  2010ות"י  11135חלק  2מיולי ;2010

בבית המשפט המחוזי בירושלים

ת"י  11137חלק  - 2עיקור מוצרים רפואיים  -קרינה :קביעת
מנת העיקור ,מנובמבר  2014בא במקום המהדורה מדצמבר
;2010
ת"י  - 11737עיקור התקנים רפואיים :שיטות מיקרוביולוגיות
 קביעת אוכלוסיית המיקרואורגניזמים על מוצרים,מנובמבר  2014בא במקום ת"י  4153מפברואר ;1998
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
פר"ק 25806-05-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פובליטק בע"מ ,ח"פ ,51-336374-7
והמבקש :נאבט מיכאל רפאל ,ע"י ב"כ עו"ד לב שניידר,
ממשרד מור סטולר ושות' ,עורכי דין ,רח' אחד העם  ,27תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.5.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.3.2015בשעה .9.00

לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,21.1.2015בשעה .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.

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .12.2.2015

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .14.1.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לב שניידר ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכאל דבורין ,עו"ד אורי הברמן ,עו"ד עופר זמיר ,עו"ד
באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 1030-12-14

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20953-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.א.מי מאגר אנוש מסייע בע"מ,
והמבקשת :חנאן עבדאללה ,ע"י ב"כ עו"ד אריה אביטן,
מרח' הסורג  ,1בית מצפה ,ירושלים ,טל' .02-6223036
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.12.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.3.2015בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אריה אביטן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סני שירותי תברואה ( )1999בע"מ,
והמבקשים :אסף עזרזר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליאב עמר,
מרח' נחלת בנימין  ,132תל אביב .6606618
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאב עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 42784-12-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ינאי כרמל תבור אחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-435524-7
והמבקשים :אברהם מנהיימר ,ע"י ב"כ עו"ד עופר זמיר
ממשרד מירון ,בן ציון ופריבס ,עורכי דין ונוטריונים ,רח'
מונטיפיורי  ,33תל אביב  ,65201טל' ,052-2928572 ,03-7114000
פקס'  ;03-5604466חברת י.א .פארמה החזקות בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד מיכאל דבורין ,מרח' בן יהודה  ,34מגדל העיר ,קומה ,18
ירושלים  ,94230טל'  ,077-8150041פקס'  02-6738931וחברת רם
שחר ייעוץ ואחזקות בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד אורי הברמן ,ממשרד
הברמן ,שטרן נחום עורכי דין ונוטריון ,בית מידות ,רח' ויצמן ,51
תל אביב  ,62091טל'  ,03-6958426פקס' .03-6962206
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21010-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טופ פרוייקטים א.א .בע"מ,
והמבקשים MESFEN AMBASAJR :ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
ליאב עמר ,מרח' נחלת בנימין  ,132תל אביב .6606618
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .22.2.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכל סגור ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ליאב עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 26218-11-14
פר"ק 33952-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יהלום שירותי שמירה ,אבטחה
והדרכה בינלאומיים בע"מ,
והמבקשים :ניסים פנחסוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יניב אלנקרי,
מרח' ביאליק  ,164רמת גן .5252352
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.1.2015

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקאדיטק פרוייקטים בע"מ ,ח"פ
.51-377141-0
והמבקש :חגי סימנטוב ,עובד החברה ,ע"י ב"כ עו"ד עמליה
בן חמו ,מרח' סחרוב  ,17משרד ( 132בית דיסקאונט) ,ראשון לציון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.3.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.22.2.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמליה בן חמו ,עו"ד
באת כוח המבקש

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

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 13686-11-14

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

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

פר"ק 26122-11-14

ובעניין פירוק חברת התחדשות לגוף ולנשמה בע"מ ,ח"פ
,51-375773-2

ובעניין פירוק חברת יופידו ( )1988בע"מ ,ח"פ .51-134401-2

והמבקשים :עמית רגב ,פאדי אשווח ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
היתם דאוד ,משד' שז"ר  ,39/23ת"ד  ,8172נהריה .2234424

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקשים :ויסמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מיכל סגור ,מרח'
קלישר  ,10ראשון לציון ,טל'  ,077-2235588פקס' .072-2355589
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.3.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.1.2015בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .14.1.2015

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

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

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 8993-12-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ו.מ - .ארגון ויזום מפעלים בע"מ,
ח"פ  ,51-164074-0מבית חולים בילינסון ,פתח תקוה,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 43439-11-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ל.ד .חיות בע"מ ,ח"פ ,51-366829-3
והמבקש :ישראל פלומבה ,ע"י ב"כ עו"ד איתן צנעני ,מרח'
רוטשילד  ,68כפר סבא  ,4420134טל' .09-7672480
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.2.2015בשעה .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 מ– 15לפני תאריך הדיון
בבקשה.

והמבקשים :שי נאור ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד איתן פישמן ,מרח'
נירים  ,3תל אביב  ,67060טל'  ,03-6880303פקס' .03-6880010
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.2.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן פישמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לא הוגשו התנגדויות עשוי בית המשפט לתת צו כמבוקש
אף בלא דיון.
איתן צנעני ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 10854-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 53690-11-14

ובעניין פירוק חברת התאומים א.מ  2005בע"מ ,ח"פ
,51-373157-0

ובעניין פירוק חברת רוזנטוייס גן בתנועה בע"מ ,ח"פ
,51-121925-5

והמבקש :עו"ד פז גולדהורן ,משד' אח"י אילת  ,41קרית
חיים.

והמבקש :אוראל רוזנברג ,ע"י ב"כ עו"ד טלי (ניסנקורן) זוהר,
מרח' דרך השרון  ,104הוד השרון ,טל' .09-7407143

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.1.2015בשעה .12.30

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.1.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.20.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טלי (ניסנקורן) זוהר ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

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 למפרק הזמני ,עו"ד איתי פריימן,
רח' כיאט  ,6חיפה ,או לשלחה בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי
המען הנ"ל לא יאוחר משעה  11.00ביום .13.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המפרק הזמני,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פז גולדהורן ,עו"ד
בא כוח החברה
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 52790-11-14

פר"ק 40467-11-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת א .סלים הובלות והסעות בע"מ ,ח"פ
,51-334521-5

ובעניין פירוק חברת מתי תעשיות מיגון בע"מ ,ח"פ
,51-414140-7

והמבקש :וסים סבאח ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
מת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס' .09-9880923

והמבקשים :איגור אבינצקי ואח' ,עובדי החברה ,ע"י ב"כ
עו"ד ליטל גל ,מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל' ,077-4242987
פקס' .03-5470532

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2015בשעה .11.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,22.3.2015בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.2.2015

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,8.3.2015
בשעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

וג'יד פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 40488-11-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א .סיזר לבנייה בע"מ ,ח"פ
,51-326600-7
והמבקש :חג'אזי עמאר ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
מת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס' .09-9880923

פר"ק 1908-12-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ד מערכות מיזוג אויר בע"מ ,ח"פ
,51-305217-5
והמבקשים :אייד אלפינש ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סמדר כהן
ו/או שרון כהן ,משד' דואני  ,46ת"ד  ,767יבנה  ,85611טל'
 ,08-9322559פקס' .08-9330084

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2015בשעה .11.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.12.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.3.2015בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.2.2015

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

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

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

וג'יד פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש
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סמדר כהן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

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

(ח"פ )51-099202-7

ארגון דייגי ישראל בע"מ

חיטוב בע"מ
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-339654-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

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  ,26.11.2014לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,23.10.2014תצהיר יכולת פירעון ולאחר
שבעלי המניות ויתרו על הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21
ימים ,התקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר
מינויה של בלה גלס ,מרח' גבעתי  ,42רמת גן ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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.
בלה גלס ,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  ,27.11.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל אברג'יל,
מרח' בן צבי  ,12קרית מוצקין ,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.
יחיאל אברג'יל ,מפרק

אפיוקה מערכות בע"מ
א.הנדל שרברבות בע"מ

(ח"פ )51-473134-8

(ח"פ )51-088213-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,23.11.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי מילר,
מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,52511למפרק 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.
רועי מילר ,עו"ד ,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  ,27.11.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד קלימברג,
מרח' אביגיל  ,7כפר סבא ,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.
גלעד קלימברג ,מפרק

עלי שומרון בע"מ
מ.א .מנור משאבי אנוש בע"מ

(ח"פ )51-199029-3

(ח"פ )51-269179-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,30.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל פורת ,מרח' הרצל
 ,23חדרה ,למפרקת החברה.

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  ,26.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי סויד ,מרח' הורדים ,14
גני יהודה ,סביון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל פורת ,עו"ד ,מפרקת

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

מגמה דיזיין אוטומיישן בע"מ

ג'י.סי.אס ג'נרל קונסולטניג סרביס בע"מ

(ח"פ )51-282118-2

(ח"פ )51-450854-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,2.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית פדהאל ,ממשרד
עורכי דין זיכל פדהאל ושות' ,הגן הטכנולוגי ,בניין  ,1כניסה ב',
מלחה ,ירושלים ,למפרקת החברה.

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  ,7.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלכסנדר בלייח,
מרח' שמאי  ,15ירושלים ,למפרק 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.
חגית פדהאל ,עו"ד ,מפרקת

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

מלון אושפיזין בכנרת בע"מ

ברכת הכרך בע"מ

(ח"פ )51-470705-8

(ח"פ )51-034619-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,4.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'וליה חלפון ,מרח' דניאל
 ,29בת ים ,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.
ג'וליה חלפון ,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  ,7.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלכסנדר בלייח,
מרח' שמאי  ,15ירושלים ,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.
אברהם אלכסנדר בלייח ,מפרק

הדר  -תג בע"מ

מלון אושפיזין בע"מ

(ח"פ )51-393962-9

(ח"פ )51-472649-6

(בפירוק מרצון)

(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  ,7.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלכסנדר בלייח,
מרח' שמאי  ,15ירושלים ,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.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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  ,7.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן פרוינד ,מרח'
עליזה בגין  ,8ראשון לציון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרן פרוינד ,עו"ד ,מפרקת

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2014לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יחיעם אבישר ,מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,למפרק החברה.
יחיעם אבישר ,מפרק

פרחי  -שי עדן בע"מ
(ח"פ )51-356485-6

שבת הארץ שנת שבתון בע"מ

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2014בבאר שבע בנוכחות
יוסף קריאם ,המחזיק ב– 50%ממניות החברה בנוכחות שרה
וויס ,המחזיקה ב– 50%ממניות החברה ,ולאחר שבעלי המניות
בחברה מוותרים על מסירת הודעה של  21ימים ראש לכינוס
האסיפה הכללית ,התקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק
החברה מרצון ומינוי יוסף קריאם למפרק החברה.
יוסף קריאם ,מפרק

החברה הישראלית לניהול אשראי (א.ק ).בע"מ
(ח"פ )51-276545-4

(ח"פ )51-348800-7
(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  ,25.11.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איגור מאיר,
מרח' הרצל  ,12/1חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איגור מאיר ,עו"ד ,מפרק

(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  ,30.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אורן ,מרח' דרך
השלום  ,53מגדל הורד ,קומה  ,20גבעתיים ,למפרק החברה.
אייל אורן ,עו"ד ,מפרק

אם .בי - .מרקטינג ברידג' ישראל בע"מ
(ח"פ )51-238014-8
(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  ,1.12.2014לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמירה שטרן ,מרח' שז"ר  ,13חיפה ,למפרקת החברה.
אמירה שטרן ,מפרקת

אבישרים בע"מ
(ח"פ )51-397098-8
(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

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

כל מייל בע"מ
(ח"פ )51-483607-1
(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  ,4.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם תורן ,ממשרד
עורכי דין גדעון פישר ושות' ,מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש,
קומה  ,39תל אביב  ,67023למפרק 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.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

אריג פיתוח נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-388820-6
(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  ,7.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עוז סלומון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
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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.

עוז סלומון ,עו"ד ,מפרק

ירון סלבין ,עו"ד ,מפרק

רנרל בע"מ

פעילים למען חברה אזרחית בישראל (חא"י)

(ח"פ )51-205847-0

(ח"פ )51-304133-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,9.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור בר משה ,מרח' סימטת
השלום  ,3חולון ,למפרק החברה.

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  ,10.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב הבר,
מרח' השיטה  ,42ראש פינה ,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.

דרור בר משה ,מפרק

יעקב הבר ,עו"ד ,מפרק

נכסי רחל אביבה בע"מ

ביו-סרץ' ( )2007בע"מ

(ח"פ )51-026567-1

(ח"פ )51-394145-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,10.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל גרסטנר,
מרח' רב אשי  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,9.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים בג'איו ,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.

ניסים בג'איו ,מפרק

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

יוגוקו.קום בע"מ
(ח"פ )51-285931-5
(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  ,10.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון סלבין,
מרח' פלטין  ,1ראשון לציון  ,75653למפרק החברה.
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נכסי וין דור ( )1980בע"מ
(ח"פ )51-079059-5
(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  ,29.1.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
דרך מנחם בגין  ,82קומה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ד"ר גיא וינברג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,

אורתואקסיס בע"מ

מ.י.פ .תקשורת ואחזקות בע"מ

(ח"פ )51-386619-4

(ח"פ )51-259947-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.2.2015בשעה  ,10.45במשרדי טרגטק,
מרכז טכנולוגיות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,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  ,23.2.2015בשעה  ,16.00במשרד עו"ד טוניק ושות',
רח' קפלן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

בועז קטנוב ,עו"ד ,מפרק

דבש ירדן ( )1994בע"מ

אודיו פקטורי בע"מ

(ח"פ )51-206790-1

(ח"פ )51-409609-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.2.2015בשעה  ,10.15במשרדי טרגטק,
מרכז טכנולוגיות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

ביולוג טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-350391-2
(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  ,11.2.2015בשעה  ,10.30במשרדי טרגטק ,מרכז
טכנולוגיות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2015בשעה  ,9.00במשרד המפרקת ,חצר
המועצה האזורית גליל עליון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שיל"ת קריספין ,עו"ד ,מפרקת

גולדנברג  -צרנוביצקי בע"מ
(ח"פ )51-305853-7
(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  ,10.3.2015בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח'
פינסקר  ,68חיפה  ,3271211לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעמה צירנוביצקי ,מפרקת

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

ואריפריים טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-340276-8
(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  ,11.2.2015בשעה  ,10.00במשרדי טרגטק ,מרכז
טכנולוגיות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ס.ג.ע .שכטר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-466655-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,4.12.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,
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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  ,16.2.2015בשעה
 ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

טאורוס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-382119-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יובל גנות ,מרח' החילזון  ,11רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.2.2015
בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס יועצים בע"מ ,רח' מנחם
בגין  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל גנות ,מפרק

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו ביתן ,מפרק

ביתן החזקות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-438645-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו ביתן ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק 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 ,8.4.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אליהו ביתן ,מפרק

קורפאי רוזליה נכסים
(ח"פ )51-369240-0

שיווק מורז ( )1987בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-117383-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רוברט קורן ,מרח' הר סיני  ,33רעננה ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו ביתן ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק 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 ,8.4.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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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  ,8.4.2015בשעה
 ,12.00אצל 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.
רוברט קורן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6948כ"ט בכסלו התשע"ה21.12.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

