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  הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),
  ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות)2888 . . . . . . . . . . . . . . ..
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הרשאה והסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-ולפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוק המפורט בטור ב' לצדו ,אני מרשה ומסמיך את אמנון
סולטמן ,לעניין הסמכויות המפורטות בטוב ג' שלצדו:
טור ג'

טור ב'

טור א'
הסעיף

החיקוק

(5ח)

חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק)

(16א)

החוק

42א

פקודת בריאות העם1940 ,

הסמכות
בדיקת פנקסים
סמכות ביקורת
מנהל לעניין חלקים ה' ו–ו' לפקודה,
למעט לעניין סעיף (53י) ו–(טו) וסעיף
(64ג) ,ממונה על איכות הסביבה לעניין
חלקים ה' ו–ו' לפקודה ,למעט לעניין סעיף
(53י) ו–(טו)

2

הרשאה והסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ )3—2462
					
				
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשנ"ז ,עמ' .143
 2ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"א ,עמ' .98

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

הרשאה והסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-ולפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוק המפורט בטור ב' לצדו ,אני מרשה ומסמיך את רם
גרינוולד ,לעניין הסמכויות המפורטות בטוב ג' שלצדו:
טור א'
הסעיף

טור ב'

טור ג'

החיקוק

הסמכות

(5ח)

חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק)

(16א)

החוק

42א

פקודת בריאות העם1940 ,

בדיקת פנקסים
סמכות ביקורת
ממונה על איכות הסביבה לעניין חלקים
ה' ו–ו' לפקודה ,למעט לעניין סעיף (53י)
ו–(טו)

2

הרשאה והסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3—2462
					
				
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשנ"ז ,עמ' .143
 2ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"א ,עמ' .98
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עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) ,התש"ס2000-
אני מודיע לפי סעיף  3לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) ,התש"ס( 12000-להלן  -הכללים) ,כי מיום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014הנוסח המעודכן של התוספת לכללים הוא כמפורט להלן:

"תוספת
(סעיף )1

השירות
.1

תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט
שלום ,בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)
א.

תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן  -ש"ח) -
( )1עד  26,375ש"ח

ב.
.2

 15%מסכום התביעה ולא פחות מ–794
ש"ח

( )2עולה על  26,375ש"ח ואינה עולה על  107,217ש"ח

 10%מסכום
מ– 3,963ש"ח

( )3עולה על  107,217ש"ח

 10%מ– 107,217ש"ח ועוד  4%מיתרת
סכום התביעה

( )4עולה על  1,053,628ש"ח

בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח,
אך לא פחות מ– 49,361ש"ח

ישיבה נוספת בעניינים כאמור

התביעה

ולא

פחות

 640ש"ח

תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט
(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק
2
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
א.

ב.
.3

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

תביעות -
( )1עד  161,238ש"ח

 15%מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

( )2עולה על  161,238ש"ח ועד  403,096ש"ח

 12.5%מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

( )3עולה על  403,096ש"ח

 10%מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ישיבה נוספת בעניינים כאמור

 640ש"ח

בבית משפט שלום ,בבית משפט מקומי ,בבית משפט לתעבורה,
בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים
א.

עניינים אזרחיים:
( )1תביעה להחזרת חזקה ,לפינוי או לסילוק יד ,לגבי נכסי
דלא ניידי ,לפי שווי הנכס כשהוא פנוי

 2%מערך הנכס ולא פחות מ– 5,354ש"ח

( )2תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין  -לפי שווי
המקרקעין כשהם פנויים

 3%משווי חלקו של הלקוח במקרקעין
לפי שוויים ולא פחות מ– 5,354ש"ח

( )3תביעה לפסק דין הצהרתי ,לצו מניעה או צו עשה

כמו תביעה כספית

( )4תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף

 5,354ש"ח

__________
 1י"פ התש"ס ,עמ'  ;2558התשס"ח ,עמ'  ;708התשע"ג ,עמ' .1948
 2ס"ח התשל"ה ,עמ' .234
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השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

השירות
( )5תביעה לקצבה חודשית

כמו תביעה כספית ,כאשר סכום התביעה
לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה
החודשית הנפסק כפול ( 48ארבע שנים)

( )6בקשות לצווים זמניים

 1,835ש"ח

( )7בקשות ביניים אחרות

 629ש"ח

*

( )8בקשה לקביעת גיל
ב.

.4

 629ש"ח

( )9ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 629ש"ח

( )1אישום בחטא

 1,152ש"ח

עניינים פליליים:
( )2אישום בעוון או בעבירה אחרת

 1,599ש"ח

( )3אישום בעבירה של גרימת מוות

 5,354ש"ח

( )4טיעון לעונש בלבד

 2,670ש"ח

( )5שחרור בערבות

 629ש"ח

( )6ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 435ש"ח

בבית משפט מחוזי:
א .עניינים אזרחיים:
 50%מהשכר שבערכאה הראשונה אך
לא פחות מ– 5,354ש"ח

( )1ערעור אזרחי

 640ש"ח

( )2ישיבה נוספת
( )3פסק של בורר -
(א) בקשה לאישור ,בלי התנגדות

 1/3מהשכר בגין תביעה כספית אילו
הוגשה בעניין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור ,בהתנגדות

 2/3מהשכר הנ"ל

(ג)

 2/3מהשכר הנ"ל

בקשה לביטול

 640ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי
( )4בקשה לצו קיום צוואה ,או לצו ירושה או מינוי מנהל
עיזבון ,או בקשה משולבת של אלה**:

 1.5%מערך העיזבון אך לא פחות
מ– 3,634ש"ח

(א) בלי התנגדות
(ב)

בהתנגדות

השכר הקבוע בפסקת משנה (א) ,בתוספת
25%

(ג)

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים
לעיל

 640ש"ח

( )5אפוטרופסות או אימוץ*:

__________
* כיום בבית משפט לענייני משפחה.
** כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה ,לפי העניין.
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השירות

()6

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי
התנגדות

 3,634ש"ח

(ב) בקשה כאמור ,בהתנגדות

השכר האמור בפסקת משנה (א) ,בתוספת
25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,31962-או על פי חוק
4
האימוץ ,התשמ"א1981-

 1,835ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 640ש"ח

מזונות*

כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל
הערה :סכום התביעה לצורך חישוב
השכר הוא סכום המזונות הנפסק
בתביעה לתקופה של שנה אחת

( )7ערעור מס הכנסה  -מסים ,ארנונות והיטלים ,לרבות
עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט

 7.5%מסכום המס השנוי במחלוקת אך
לא פחות מ– 1,505ש"ח

( )8פשיטת רגל ,פירוק חברה -

ב.

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה ,למעט בהליכים
נגד הנאמן או המפרק

 5,354ש"ח ועוד  7.5%מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש

 5,354ש"ח ועוד  2.5%מסכום תביעות
החוב

(ג) ישיבה נוספת בעניין זה

 640ש"ח

עניינים פליליים:
( )1משפטים פליליים

 3,175ש"ח

( )2ערעורים פליליים -

ג.

.5

(א) ערעור על פסק הדין

 1,670ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד

 1,024ש"ח

(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 823ש"ח

עניינים מינהליים:
( )1עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט
לעניינים מינהליים

 7,611ש"ח

( )2ישיבה נוספת

 640ש"ח

בבית המשפט העליון:
()1

ערעור אזרחי

()2

ערעור פלילי -

 50%מהשכר הקבוע לגבי הערכאה
הראשונה אך לא פחות מ– 7,105ש"ח

(א) ערעור על פסק הדין

 7,105ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד

 3,553ש"ח

__________
3
4

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
ס"ח התשמ"א ,עמ' .293
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השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

השירות

()3

.6

.7

בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

כמפורט בפסקה (()2א) ו–(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 1,401ש"ח

( )4בבית המשפט הגבוה לצדק -
(א) בעניין צו שחרור לפי סעיף (15ד)( )1לחוק–יסוד:
5
השפיטה
(ב) בכל עניין אחר ,למעט בעניין צו שחרור ,כאמור
בפסקת משנה (א)
בבית הדין לעבודה:
תביעה כספית
()1
תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף
()2
ערעור לבית הדין הארצי
()3
בבית הדין לשכירות:
בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים
()1

()2

.8

(ג) בקשה ,למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת
לשמיעת הערעור

 3,553ש"ח

 10,129ש"ח

כמו בתביעות כספיות בבתי משפט
כמו בסעיף 3א()4
כמו בערעור לבית המשפט העליון

בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק

בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק הגנת
()3
הדייר [נוסח משולב] ,התשל"ב ,61972-או לדמי מפתח לפי
חלק ג' לחוק האמור
ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות ()1
()4
עד ()3
בבית דין רבני:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

היתר נישואין בלי התנגדות
היתר נישואין שיש בו התנגדות
אישור נישואין
תביעה לשלום בית
סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)
תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)
החזקת ילדים בלי התנגדות
החזקת ילדים שיש בה התנגדות
עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט)

()10

תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה,
או לרשם לענייני ירושה
הקדשות

()11

 3,553ש"ח

 435ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד
בעבור דירת מגורים  209ש"ח לכל חדר
בדירה בת יותר מחדר אחד
סכום השווה לדמי שכירות של חודש
אחד כנדרש בבקשת התשלום ,אך לא
פחות מ– 435ש"ח
כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים
לפי פסקה ( )1או ( ,)2הכול לפי העניין ,אך
לא פחות מ– 494ש"ח
 423ש"ח

 1,093ש"ח
 2,142ש"ח
 764ש"ח
 1,093ש"ח
 1,093ש"ח
 2,694ש"ח
 1,093ש"ח
 2,554ש"ח
כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים
שנתקבלו לפי פסקאות ( )7( ,)6( ,)5או ()8
לפי העניין ,אך לא פחות מ– 2,105ש"ח
השכר שנקבע לאותו עניין בסעיף 4
לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף
 )1(11המתייחס לעריכת חוזים

__________
5
6

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
ס"ח התשל"ב ,עמ' .176
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השירות

.9

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

()12

אישור רווקות

 859ש"ח

()13

הפרדה

כמפורט בפסקאות ( )5או ( ,)6לפי העניין

()14

ערעורים

 50%מהשכר הנקוב לפי העניינים לעיל
בערכאה הראשונה ,אך לא פחות מ–782
ש"ח

()15

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
( )1עד ()14

 423ש"ח

הוצאה לפועל:
א.

ביצוע פסקי דין ,מימוש משכונים ומשכנתאות -
()1

()2

א.1

בעד הגשה לביצוע -
(א)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
הוא עד  268,010ש"ח

 5%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 382ש"ח

(ב)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
עולה על  268,010ש"ח ,אך אינו עולה על
 536,137ש"ח

 4%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 13,341ש"ח

(ג)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
עולה על  536,137ש"ח

 3%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 21,395ש"ח

(א)

בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים
הקבועים בפסקה ( )1שייחשבו מהחוב
הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר
טרחה זה; לעניין זה" ,חוב פסוק"  -החוב
בתיק ,לרבות הפרשי הצמדה ,ריבית
והוצאות שהתחייב בהם החייב לרבות
שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק
לפי פסקה ()1

(ב)

האמור בפסקת משנה (א) ,מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ביצוע תביעה על סכום קצוב -
()1

בעד הגשת התביעה -
כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה -
(א)

עד  353ש"ח

 235ש"ח

(ב)

עולה על  353ש"ח אך אינו עולה על
 471ש"ח

 353ש"ח

(ג)

עולה על  471ש"ח אך אינו עולה על
 588ש"ח

 471ש"ח

(ד)

עולה על  588ש"ח אך אינו עולה על
 706ש"ח

 588ש"ח
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2883

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

השירות

()2

(ה)

עולה על  706ש"ח אך אינו עולה על
 1,059ש"ח

 706ש"ח

(ו)

עולה על  1,059ש"ח אך אינו עולה על
 5,294ש"ח

 706ש"ח

(ז)

עולה על  5,294ש"ח אך אינו עולה על
 7,059ש"ח

 882ש"ח

(ח)

עולה על  7,059ש"ח אך אינו עולה על
 7,642ש"ח

 1,059ש"ח

(ט)

עולה על  7,642ש"ח אך אינו עולה על
 25,740ש"ח

 15%מסכום התביעה

(י)

עולה על  25,740ש"ח אך אינו עולה על
 58,821ש"ח

 10%מסכום התביעה ,אך לא פחות
מ– 3,808ש"ח

(א)

בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל -

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק ,שכר טרחה בשיעור -

(ב)

האמור בפסקת משנה (א) ,מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

()1

כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,839
ש"ח  460 -ש"ח

()2

כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,839
ש"ח אך אינו עולה על  58,821ש"ח -
 5%מסכום החוב הפסוק

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל
ייחשב על פי החוב הפסוק הקיים ביום
הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה,
"חוב פסוק"  -החוב בתיק ,לרבות הפרשי
הצמדה ,ריבית והוצאות שהתחייב בהם
החייב ,לרבות שכר הטרחה שהתווסף
בפתיחת התיק לפי פסקה ()1

ב.

ביצוע שטרות -
()1

2884

בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה
לפועל

כמו בתביעה כספית בבית המשפט,
למעט בשניים אלה:
()1

במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של  413ש"ח  -יהיה השכר
 141ש"ח

()2

במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של  10,799ש"ח  -יהיה
השכר  283ש"ח
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השירות
()2

(א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)
לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו
בתוך התקופה הקבועה באזהרה ,ייווסף
לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

()1

היה החוב הפסוק עד  268,010ש"ח

 10%מהחוב הפסוק ,ואולם אם קרן השטרות
בפתיחת התיק לא עלתה על סך  1,483ש"ח
ייווסף לשכר הטרחה סכום של  494ש"ח

()2

עלה החוב הפסוק על סך  268,010ש"ח
אך לא עלה על  537,207ש"ח

 8%מהחוב הפסוק ,אך לא פחות מ–26,858
ש"ח

()3

עלה החוב הפסוק על סך  537,207ש"ח

 6%מהחוב הפסוק ,אך לא פחות מ–42,903
ש"ח

בפסקת משנה זו" ,החוב הפסוק"  -החוב בתיק,
למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה ,לרבות
הפרשי הצמדה ,ריבית והוצאות ,שהתחייב בהם
החייב ולרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת
התיק לפי פסקה ()1
(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

.10

ג.

הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה ,לפינוי או
לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן
א(()1א) עד (ג) לעיל ,אך לא פחות מ–553
ש"ח (סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר
הטרחה ,יהיה שוויים של המקרקעין כשהם
פנויים)

ד.

ביצוע פסק דין בענייני מזונות

שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף
קטן א(()1א) עד (ג) לעיל ,לפי העניין ,בגין
כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

בוררות:
א .שכר ייצוג לפני בורר
ב.

.11

שכר הבורר

 75%מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי
המשפט ,אך לא פחות מ– 1,166ש"ח
 1,166ש"ח לישיבה ,עד  3שעות

שירות מחוץ לבית המשפט:
( )1עריכת חוזים:
(א)

שווי נושא החוזה אינו עולה על  80,654ש"ח

 2%מהשווי ,אך לא פחות מ– 671ש"ח

(ב)

שווי נושא החוזה עולה על  80,654ש"ח אך אינו
עולה על  320,572ש"ח

 2%מ– 80,654הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%
מיתרת הסכום העולה על  80,654ש"ח

(ג)

שווי נושא החוזה עולה על  320,572ש"ח אך אינו
עולה על  646,108ש"ח

 2%מ– 80,654הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 239,918הש"ח הבאים;  1.25%מיתרת
הסכום העולה על  320,572ש"ח
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2885

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)

השירות
(ד)

שווי נושא החוזה עולה על  646,108ש"ח אך אינו
עולה על  1,938,404ש"ח

 2%מ– 80,654הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 239,918הש"ח הבאים;  1.25%מ–325,536
הש"ח הבאים;  1%מיתרת הסכום העולה
על  646,108ש"ח

(ה)

שווי נושא החוזה עולה על  1,938,404ש"ח אך
אינו עולה על  3,231,195ש"ח

 2%מ– 80,654הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 239,918הש"ח הבאים;  1.25%מ–325,536
הש"ח הבאים;  1%מ– 1,292,296הש"ח
שלאחריהם ועוד  0.75%מיתרת הסכום
העולה על  1,938,404ש"ח

(ו)

שווי נושא החוזה עולה על  3,231,195ש"ח

לפי הסכם אך לא פחות מ– 32,057ש"ח

(ז)

שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף

לפי הסכם אך לא פחות מ– 1,166ש"ח

( )2חוזה שכירות:
(א)

לדירות מגורים

סכום השווה למחצית דמי השכירות
לחודש לכל חוזה

(ב)

לבתי עסק

סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל
חוזה

(א)

צוואה רגילה

 1,835ש"ח

(ב)

שתי צוואות הדדיות

 2,682ש"ח

(ג)

הפקדת צוואה ,שנערכה בידי אחר

( )3עריכת צוואות:

 907ש"ח

( )4התייעצות ,חוות דעת ,התראות והרשאות:
(א)

התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים

 541ש"ח

(ב)

התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים

 907ש"ח

(ג)

חוות דעת בכתב

 907ש"ח

(ד)

כתיבת מכתב התראה

 235ש"ח

(ה)

הכנת תצהיר והחתמתו

 435ש"ח

(ו)

הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר

 435ש"ח

( )5תאגידים:
(א)

רישום חברה ,אגודה שיתופית ,עמותה (לפי
תקנון מצוי)

 1,859ש"ח

(ב)

שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל

 930ש"ח

(ג)

רישום שותפות בלי הסכם שותפות

 930ש"ח

(ד)

עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות

על פי פסקה ( )1המתייחסת לעריכת חוזים,
פחות  ,10%בצירוף שכר טרחה לרישום,
כאמור לעיל

( )6פירוק תאגידים מרצון

 3,553ש"ח

( )7עריכת שעבודים ורישום:
(א)

2886

עריכה ורישום

 50%משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה
על סכום דומה
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השירות
(ב)
()8

()9

במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)
בעד הרישום  -תוספת של  25%על מה
שקיבל בעד עריכת החוזה

סימני מסחר:
(א)

עריכת בקשה לרישום ,בהעדר התנגדות

 907ש"ח

(ב)

עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום

 907ש"ח

(ג)

הופעה לפני הרשם במעמד צד אחד

 907ש"ח

(ד)

התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות

 1,859ש"ח

(ה)

ערעור בבית המשפט העליון

לפי סעיף 5

רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה ( )10חלה
עליהן):
(א)

ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה
במקרקעין

לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב)

לא ערך עורך הדין את החוזה

השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו)
להלן

(ג)

מכר ,חליפין ,מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת
משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(ד)

(ה)

()1

כששווי המקרקעין אינו עולה על 538,210
ש"ח

 1%משווי המקרקעין

()2

כששווי המקרקעין עולה על  538,210ש"ח

 1%מ– 538,210ש"ח הראשונים של השווי
ועוד  0.75%מסכום השווי העודף על
 538,210ש"ח

משכנתה*:
()1

רישום משכנתה

 0.5%מסכום החוב המובטח במשכנתה אך
לא פחות מ– 859ש"ח

()2

העברת משכנתה

 907ש"ח

()3

הפטר או ביטול משכנתה

 907ש"ח

רישום הערת אזהרה:
()1

ערך עורך הדין את החוזה או טיפל
ברישום המקרקעין

 635ש"ח

()2

לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל
ברישום המקרקעין

 907ש"ח

(ו)

חלוקה ופיצול

(ז)

רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:
()1

הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה
לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה

השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו
פעולת מכר באותם מקרקעין ,בתוספת
 50%ממנו
השכר על אותה פעולה כאילו היתה
פעולת מכר באותם מקרקעין

__________
* כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי
המקרקעין) ,התש"ס( 1999-להלן  -צו רישום זכויות) ,שפורסם בק"ת התש"ס ,עמ' .157
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השירות
בלי פנייה או זיקה לבית המשפט

()2
(ח)

()10

()11

רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:
()1

כאשר עורך הדין טיפל בהשגת הצו

בלי תשלום נוסף

()2

כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו

 1,859ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן*:
(א)

בעד רישום פעולות מכר ,מכר בלי תמורה ,חליפין,
מתנה ,חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש
והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן

 1%משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב)

טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית
משותף מתעכב

 0.25%ולא פחות מ– 3,024ש"ח

(ג)

בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום
הזכויות ,ישולם לעורך דינו של הקונה

 0.25%משווי הדירה הנקוב בחוזה

בתים משותפים:
(א)

(ב)
()12

השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)
 50%מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר
באותם מקרקעין

בקשה או כתב התנגדות לבקשה -
()1

בלי הופעה

 1,152ש"ח

()2

בעד כל הופעה

 635ש"ח

רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו
קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

מסים ,ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה) ,עריכת
ערעור או ערר ,כולל הופעה לפני ועדת ערר

כ"ג בטבת התשע"ד ( 26בדצמבר )2013
							
(חמ )3-102

 517ש"ח לחדר
 7.5%מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות
מ– 859ש"ח"
אלי נקר
סגן המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין

						
__________
* בכפוף לצו רישום זכויות.

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ד ,2013-ולפי תקנות שירותי תעופה
(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) ,התשע"ג2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב( 12012-להלן -
החוק) ,ותקנה  3לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) ,התשע"ג2013-
		
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

2

עדכון סכומים בחוק
.1

עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2013לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר  2012יהיו הסכומים הקבועים
בסעיף (11א) ,בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק ,מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014כמפורט להלן:
()1

הסכום הנקוב בסעיף (11א) לחוק  10,380“ -שקלים חדשים";

()2

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו		:
“מרחק הטיסה (בק"מ)

הסכום (בשקלים חדשים)

			
		 עד 2,000

1,290

			
		 עד 4,500

2,080

			
		 מעל 4,500

;"3,120

__________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .414
 2ק"ת התשע"ג ,עמ' .1479
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ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

()3

הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:

								

מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)
עד 2,000

								
				
“סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

עד 4,500

מעל 4,500

מחיר (בשקלים חדשים)

			
טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים

770

1,560

2,600

					
טיסה סדירה במחלקת עסקים

2,080

3,640

6,490

					
טיסה סדירה במחלקה ראשונה

4,150

7,260

		
"12,970

עדכון סכומים בתקנות
.2

למרות שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר  2013לעומת המדד שפורסם בחודש מאי  ,2013הסכומים הקבועים
בתקנה  2לתקנות ,לא ישתנו ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014בשל הוראת עיגול הסכומים שבתקנה (3א) לתקנות.

כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר )2014
						
(חמ )3-4592
						

עוזי יצחקי
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק כביש ארצי לישראל ,התשנ"ה1994-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  3ו– 14לחוק כביש ארצי לישראל ,התשנ"ה( ( 11994-להלן  -החוק) ,וסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,מוסרת בזה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן  -החברה),
הודעה כי הקרקע המתוארת בסעיף  5להלן (להלן  -הקרקע) דרושה בהתאם להוראות תמא/31/א דרכים/קטע  - 7דרך
מספר ( 6להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6324התשע"ב ,עמ'  ,810וכן לצורך ציבורי
של דרך לפי פסקה ( )1להגדרה "צורך לתשתית ציבורית" שבסעיף  2לפקודה (להלן  -מטרת הרכישה) ולפיכך החברה
מתכוונת לרכוש את זכות הבעלות בקרקע לטובת המדינה בהתאם לחוק ולפקודה.3

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף  1לעיל היא  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

.3

בכוונת החברה לקנות חזקה בקרקע ,סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה
למסור את חזקתו בה בתוך  60ימים.

.4

החברה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,
התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה .התובע פיצויים
בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ,ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל החברה את טענותיו ,בצירוף
מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.5

תיאור הקרקע -
מחוז חיפה  -מרחב תכנון מקומי מחוזי
גוש

סוג גוש

חלק/כל הגוש

חלקות בשלמות

11492

מוסדר

חלק

112 ,26

חלקי חלקות
,31-27 ,25-21 ,20 ,17
113 ,92 ,49 ,48 ,45

הערות
הזכות הנרכשת היא זכות הבעלות
בקרקע ,לרבות תת–הקרקע

העתקים מתשריטי התכנית מופקדים במשרדי הוועדות המחוזית לתכנון ולבנייה מחוזות חיפה וצפון; במרחבי תכנון
מקומיים  -ועדות מקומיות :יקנעם עילית ,מקומי-מחוזי ,יזרעאלים; ברשויות המקומיות :עיריית יקנעם עילית ומועצה אזורית
מגידו.
העתקים מתשריט ההפקעה מופקדים במשרדי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,בתל אביב ,משרד ראשי ,רח' יגאל אלון ,65
בניין טויוטה ,וביקנעם ,רח' התנופה .13
כ"ב בכסלו התשע"ד ( 25בנובמבר )2013
(חמ )3-2
ראובן לבאון
				
המנהל הכללי חברת כביש חוצה ישראל
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .38
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ'  ;32ס"ח התש"ע ,עמ' .346
 3הודעה זו מהווה תיקון והשלמה להודעת ההפקעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6420התשע"ב ,עמ'  ,4228וזאת ביחס לגושים
והחלקות המפורטים בסעיף  5להודעה זו.

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה

(ח"פ )51-190879-0

סונטה טריידינג בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-104597-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אברהם וינרוט,
מרח' הגלגל  ,44רמת 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.
ד"ר אברהם וינרוט ,עו"ד ,מפרק

ת.ק.ה.ל .תפנית קרן הון להשקעות

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

אולגנול בע"מ
(ח"פ )51-437900-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניבה תדמור ,ת"ז
 ,059057190מרח' ז'בוטינסקי  ,52גבעתיים ,למפרקת החברה,
וזאת לאחר שהוצהר על יכולת החברה לפרוע את חובותיה
בתוך שנים עשר חודשים.
ניבה תדמור ,מפרקת

אי.טי.אל קול סנטר בע"מ
(ח"פ )51-423786-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2013התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את קייט רחל קידר ,מרח' ירושלים  ,38דירה
 ,6כניסה ב ,בת ים ,טל'  ,050-7208912למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2014בשעה
 ,20.00במשרדי החברה ,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.
קייט רחל קידר ,מפרקת
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דוגית גלריה לאומנות בע"מ
(ח"פ )51-150911-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

הריסון עיצוב בע"מ
(ח"פ )51-395642-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

ד.י.א .ייזום ובניה ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-306102-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

היכל א.ה .סוכנויות הפצה בע"מ
(ח"פ )51-351238-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

קומפוזיט בע"מ
(ח"פ )51-197445-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

מ .מ .איצקוביץ בע"מ
(ח"פ )51-377745-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2014בשעה
 ,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
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חשמל חממי בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2013
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-335120-5
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2014
בשעה  ,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

איי .די .אר .אס השקעות בע"מ
(ח"פ )51-430812-1
(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– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2014בשעה
 ,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

כ.מ .עידוד יעוץ כלכלי בע"מ
(ח"פ )51-243753-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך מימון,
מרח' ז'בוטינסקי  ,39ראשון לציון ,למפרק החברה.
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ברוך מימון ,עו"ד ,מפרק

אמיר נג'ואן בע"מ
(ח"פ )51-323666-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רו"ח חכים
ג'בארה ,רח'  24הצפוני ,טייבה ,טל'  ,09-7993538למפרק 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 ,17.4.2014
בשעה  ,16.00אצל 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.
חכים ג'בארה ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

קשת סג'
(ח"פ )51-177872-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעות עוזרי,
מרח' ניסנית  ,1אלעזר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2014
בשעה  ,17.00אצל אלקטוגולד  2001בע"מ ,רח' ברון הירש  ,3בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רעות עוזרי ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

אלקטרו פז תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-350534-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעות עוזרי,
מרח' ניסנית  ,1אלעזר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2014
בשעה  ,17.00אצל אלקטוגולד  2001בע"מ ,רח' ברון הירש  ,3בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רעות עוזרי ,עו"ד ,מפרקת

עתיד תברואה וניקיון בע"מ
(ח"פ )51-376338-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוסאם גנאים,
מבאקה אל גרבייה  ,30100טל'  ,04-6383340למפרק 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 ,20.4.2014
בשעה  ,12.30במשרדי טיולי עתיד הסעות וטיולים  1999בע"מ ,רח'
ראשי ,באקה אל גרבייה  ,30100לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חוסאם גנאים ,מפרק

אחמד מסאלחה  -חברת עורכי דין
(ח"פ )51-436548-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחמד מסאלחה,
מרח' העליה  ,3עפולה ,טל'  ,04-6421551למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

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 ,25.4.2014
בשעה  ,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.
אחמד מסאלחה ,מפרק

ביקם סחר בע"מ
(ח"פ )51-330728-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן בן–
הרוש ,מרח' בעלי המלאכה 7ב ,נתיבות טל'  ,08-9943747למפרק
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 ,27.4.2014
בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד עודד זגורי ושות' ,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.
ערן בן–הרוש ,עו"ד ,מפרק

הדס צור בע"מ
(ח"פ )51-358964-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדס צור-לויטוס,
מרח' סמאטס  ,24תל אביב ,טל'  ,054-8087868למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.4.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
הדס צור-לויטוס ,מפרקת
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ש.ג .מתנות וכלי בית בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,10.00אצל יהלומי ולדמן ,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.

(ח"פ )51-208130-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה ,מרח'
נחלת יצחק 34א ,תל אביב  ,67448טל'  ,03-6912999למפרק 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 ,29.4.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
נעים משה ,רו"ח ,מפרק

צבי ולדמן ,עו"ד ,מפרק

אדניאל פרויקטים וסחר בע"מ
(ח"פ )51-206695-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר מנורי,
מרח' דרך העצמאות  ,43ת"ד  ,125יהוד ,למפרק החברה.

קציר חיטין פתרונות תוכנה בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-470864-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל גפני ,מרח'
הארבעה 18א ,תל אביב  ,64739טל'  ,052-2737847למפרק 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 ,29.4.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל גפני ,עו"ד ,מפרק

ולדמן דיאמונד ריסורסס
(ח"פ )51-353053-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי ולדמן,
מרח' תובל  ,21בניין יהלום ,קומה  ,8ת"ד  ,247רמת גן  ,5252236טל'
 ,054-3970796למפרק החברה.
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אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

סנובול נכסים בע"מ
(ח"פ )51-403502-1
(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 ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירי ציקו רדומסקי ,מרח' צירלסון  ,34דירה  ,6תל אביב ,62302
טל'  ,052-3855823למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,9.30אצל 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.
מירי ציקו רדומסקי ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

סקוריה ישראל בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,10.00אצל 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.

(ח"פ )51-350631-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירי ציקו רדומסקי ,מרח' צירלסון  ,34דירה  ,6תל אביב ,62302
טל'  ,052-3855823למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,9.00אצל 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.
מירי ציקו רדומסקי ,עו"ד ,מפרקת

בידסטר ישראל בע"מ
(ח"פ )51-415410-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירי ציקו רדומסקי ,מרח' צירלסון  ,34דירה  ,6תל אביב ,62302
טל'  ,052-3855823למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,11.00אצל 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.
מירי ציקו רדומסקי ,עו"ד ,מפרקת

ריזולט בע"מ
(ח"פ )51-315875-8
(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 ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירי ציקו רדומסקי ,מרח' צירלסון  ,34דירה  ,6תל אביב ,62302
טל'  ,052-3855823למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

מירי ציקו רדומסקי ,עו"ד ,מפרקת

שנס פלסט בע"מ
(ח"פ )51-390584-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפי אזולאי,
מרח' הרצל  ,45קומה א ,רמלה ,טל'  ,08-9222279פקס' ,08-9212221
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה
 ,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.
רפי אזולאי ,עו"ד ,מפרק

סופר כל שפיק חלבי בע"מ
(ח"פ )51-315674-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענאן חלבי ,מרח'
מס'  ,3בית מס'  ,8דאלית אל כרמל  ,3005600למפרק 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  ,6.5.2014בשעה
 ,14.00אצל 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.
ענאן חלבי ,מפרק
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פולירול תעשיות בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.5.2014
בשעה  ,10.00במשרד ראב"ד מגריזו בנקל ושות' ,רח' שאול המלך
 ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-324581-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גולדברג,
מרח' הרצל  ,76חיפה  ,3321120למפרק 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  ,7.5.2014בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי גולדברג ,מפרק

ד.פ בית אבות ערד בע"מ
(ח"פ )51-337075-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס פרץ ,ממושב
אחוזה  ,66טל'  ,050-6448174למפרק 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  ,8.5.2014בשעה
 ,16.00במשרד עו"ד אל-חי פרץ ,רח' עין עברונה  ,16קרית גת,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
פנחס פרץ ,מפרק

רונן ציוני ,מפרק

יוסי מימון בע"מ
(ח"פ )51-458818-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי מימון ,מרח'
קינמון  ,6אבן יהודה ,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 ,13.5.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
יוסי מימון ,מפרק

מורל קומיוניק בע"מ
(ח"פ )51-267244-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר קדמי ,מרח'
נירים  ,3בית קנדה ,תל אביב ,טל'  ,03-6880303למפרק החברה.

רונן ציוני יעוץ משפטי

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2013
בשעה  ,10.00אצל 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.

(ח"פ )51-455946-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן ציוני ,מרח'
בארי  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
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תמיר קדמי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

ג.ד .חץ הזהב אינטרנשיונל  2000בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.5.2013
בשעה  ,9.00אצל 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.

(ח"פ )51-302099-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2013התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את אחמד אל ג'רושי ,ת"ז  ,051334209מרח'
קלאוזנר  ,16רמלה ,טל'  ,050-4040122למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
אחמד אל ג'רושי ,מפרק

אילת עינב-ריפשטיין ,מפרקת

דרימסי בע"מ
(ח"פ )51-349457-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי פוליאנובסקי,
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.

אל לאטה בע"מ
(ח"פ )51-397271-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי ברקאי,
מרח' מנחם בגין  ,92מודיעין ,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 ,23.5.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
שלומי ברקאי ,מפרק

א .עינב  -ריפשטיין שרותים משפטיים
(ח"פ )51-439332-1

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.5.2014
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' יצחק בן צבי  ,23קרית אתא,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דמיטרי פוליאנובסקי ,מפרק

צעצועים כמו חדשים בע"מ
(ח"פ )51-494473-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן מאיר סיגל,
מרח' נחל דולב  ,29/13בית שמש  ,99630טל'  ,02-9951877למפרק
החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילת עינב-
ריפשטיין ,מרח' אהרן בקר  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.5.2014
בשעה  ,10.00אצל עו"ד דוד דרוטמן ,שד' נחל הקישון  ,34בית
שמש  ,99099לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

חנן מאיר סגל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,
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ד"ר אלן בייקר מכון שמיעה ותקשורת בע"מ
(ח"פ )51-462581-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן פנינה בייקר,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.5.2014
בשעה  ,11.00במשרדי עו"ד דוד דרוטמן ,רח' נחל הקישון  ,34בית
שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלן פנינה בייקר ,מפרקת

שניר יצחק תכנון ובניה בע"מ
(ח"פ )51-454971-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק פירמה,
מרח' השיטה  ,3אשקלון ,טל'  ,050-5382049למפרק 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  ,4.6.2014בשעה
 ,16.00במשרדי עו"ד תמיר יחיא ,שד' התעשיה  ,8אשקלון ,78678
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יצחק פירמה ,מפרק

גים אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-409912-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור מאירי ,מרח'
נחשון 6א ,רעננה ,למפרק החברה.
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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  ,8.6.2014בשעה
 ,11.00במשרדי רו"ח שטרק את שטרק ,רח' היצירה  ,12רעננה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דרור מאירי ,מפרק

מרי פרי–אל השקעות ונאמנות בע"מ
(ח"פ )51-310436-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים פרידלר,
מרח' הרב קוק  ,7ירושלים ,טלפקס'  ,02-5003270למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,14.00אצל 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.
מרים פרידלר ,מפרקת

י.ה.ב (ישראל היפה בירוק) בע"מ
(ח"פ )51-429240-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,16.00
במשרד הורוביץ ,אושרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי ,רואי חשבון,
רח' היוצרים  ,19כרמיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר אשכנזי ,מפרקת

לקוקרצ'ה בע"מ
(ח"פ )51-195739-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' זהורית  ,2/37אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר אסרף ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

תומר עבודות טיח בע"מ

אגרוס יצוא ויעוץ בע"מ

(ח"פ )51-245181-6

(ח"פ )51-093881-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.2.2014בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
מסילת ישרים  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן וינקלר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2014בשעה  ,11.00אצל המפרקת,
רח' גולומב  ,31רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן נינה ,מפרק
			

ר.א.ש  1999נקיון ,אחזקה וכוח אדם בע"מ

פ.י.ב.י .בית השקעות בע"מ

(ח"פ )51-273293-4

(ח"פ )52-003118-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.2.2014בשעה  ,9.30אצל המפרק ,רח'
משה גושן  ,63/3קרית מוצקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי שמואלי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ה' באייר  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב סיט ,מפרק

נכסי מן בע"מ

גוונים שיווק צבעים ( )2000בע"מ

(ח"פ )51-016423-9

(ח"פ )51-305044-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.2.2014בשעה  ,11.00במשרדי ב"כ
המפרק ,עו"ד איל בן זקן ,רח' דרך מנחם בגין  ,12בית דרום
אפריקה ,קומה  ,1רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהונתן מן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.2.2014בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,154בית קרדן ,קומה ג ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים גל ,עו"ד ,מפרק

קילופים מרכז שיווק בע"מ
(ח"פ )51-415180-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.2.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד משה
גביזון ,רח' ביאליק  ,2רמלה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דיקלה אסייג ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6731ח' בשבט התשע"ד9.1.2014 ,

א.ל.ק .בניה בע"מ
(ח"פ )51-244820-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2014בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
שמואל הנציב  ,6נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בר ונינה דרדיק ,עו"ד ,מפרק
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י .טופיאס-השקעות ראשון בע"מ

יאיר סמוגורה משרד עו"ד בע"מ

(ח"פ )51-099382-7

(ח"פ )51-331415-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2014בשעה  ,19.00אצל המפרק ,רח'
חטיבת גבעתי  ,9/21רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איאן דוד טפיאס ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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