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מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את משה בר–עם, שופט של בית משפט שלום, לרשם של 
בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום כ"ז בניסן התשע"א 

)1 במאי 2011(.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
משפט  בתי  של  לרשמת  יצחקי,  קורין  הדין  עורכת  את  בזה 
 10( התשע"א  בניסן  ו'  ביום  החל  ירושלים,  במחוז  השלום 

באפריל 2011(.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את עורך הדין אסף אבני, לרשם של בתי משפט השלום 
)15 באפריל  י"א בניסן התשע"א  במחוז בירושלים, החל ביום 

.)2011

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את עורך הדין ראמי נאסר, לרשם של בתי משפט השלום 
באפריל   15( התשע"א  בניסן  י"א  ביום  החל  הצפון,  במחוז 

.)2011

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,   ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  ובהסכמת  התשכ"ז-11967, 
בזה את רשמת בית משפט שלום קורין יצחקי, לרשמת הוצאה 
לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז ירושלים, החל ביום ו' 

בניסן התשע"א )10 באפריל 2011(.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,   ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את רשם בית משפט שלום אסף אבני, לרשם הוצאה 
לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז ירושלים, החל ביום י"א 

בניסן התשע"א )15 באפריל 2011(.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,   ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, ובהסכמת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה 
את רשם בית משפט שלום ראמי נאסר, לרשם הוצאה לפועל 
בניסן  י"א  ביום  החל  הצפון,  במחוז  לפועל  ההוצאה  בלשכת 

התשע"א )15 באפריל 2011(.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 64—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק  7)א(  לסעיף  בהתאם 
הרבני  הדין  בבית  דיינים  ארבעה  במינוי  הצורך  על  מודיע 

הגדול.

הודעה זו נוספת להודעות בדבר צורך במינוי דיינים2.

כ"ג בניסן התשע"א )27 באפריל 2011(
)חמ 403—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

2  י"פ התש"ע, עמ' 4515.
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מינוי
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, 
רב  הקצין  את  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן  התשל"א-11971 
פקד יאיר יוריש, מספר אישי 1040104, להשתמש בסמכויותיו 

של קצין משטרה בכיר לעניין סעיף 13)א( לפקודה.

ד' באדר ב' התשע"א )10 במרס 2011(
)חמ 602—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                        __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390. 

הרשאה 
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ולרי  לביטוח לאומי  בזה את עובד המוסד  )עדות(1, אני מרשה 
ליסיאנסקי, ת"ז 316829233, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות 

על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995.

תוקפה של הרשאה זו עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 
2011( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

ג' באדר ב' התשע"א )9 במרס 2011(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  חא"י כרך א', עמ' 439.

2 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ז-11987, אני מודיע כי שכר המינימום המעודכן ליום 
)1 באפריל 2011( הוא 3,890.25 שקלים  כ"ו באדר ב' התשע"א 

חדשים לחודש.

ד' באדר ב' התשע"א )10 במרס 2011(
)חמ 2068—3(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשנ"ז, עמ' 128.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, ולאחר שהתייעצתי עם ארגוני 
עובדים ומעבידים, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 
)שמספרו  הכללי  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק 
התאחדות  שבין   ,)7031/2010 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס 
המלאכה והתעשייה בישראל ארגון אומנויות הדפוס בישראל 
לבין ההסתדרות החדשה - איגוד עובדי הדפוס, שנחתם ביום 

כ"ח באלול התש"ע )7 בספטמבר 2010(.

ד' באדר ב' התשע"א )10 במרס 2011(
)חמ 107—3(  

שלום שמחון  
_________                       שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  6)ב(  לתקנה  בהתאם 
צורך  יש  כי  מודיע  אני  התשס"ז-12007,  עיר(,  רבני  )בחירות 

לבחור רב עיר בקרית עקרון.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 44—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  6)ב(  לתקנה  בהתאם 
צורך  יש  כי  מודיע  אני  התשס"ז-12007,  עיר(,  רבני  )בחירות 

לבחור רב עיר בירוחם.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(
)חמ 44—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 31)א( לתקנות הנוטריונים התשל"ז-11977, 
ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,  כי  ניתנת בזה הודעה 
התשל"ו-21976 )להלן - החוק(, דנה בישיבתה מיום כ"ב באדר 
ב' התשע"א )28 במרס 2011( בבקשות עורך הדין המפורט להלן 
ומצאה, כי נתמלאו במבקש, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט 
בה  בהשתלמות שהכירה  להשתתפות  בכפוף  לחוק,   2 בסעיף 

ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שהמבקש האמור אינו מקיים תנאי מתנאי 
להגיש  רשאי  בחוק,  כמפורט  כנוטריון  לכהונה  הכשירות 
ימים מיום פרסום הודעה  לוועדת הרישיונות בתוך שלושים 
זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה:
משרד  התשל"ו-1976,  הנוטריונים,  חוק  לפי  רישיונות  ועדת 
 ,2 קומה  "התאומים",  בניין   ,15 נשרים  כנפי  רח'  המשפטים, 

גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343. 

מען המשרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

ת"ד 14473, רויטל זהרירון
תל–אביב-

יפו

9 באוגוסט 
2010

כ"ח באדר ב' התשע"א )3 באפריל 2011(
)חמ 303—3(  

גיא רוטקופף  
                                      המנהל הכללי של משרד המשפטים

                                              יושב ראש ועדת הרישיונות
__________

1  ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשס"ב, עמ' 87 ועמ' 482.
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מינוי יושב ראש ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)דרכי מינוי,  זכויות החולה  3 לתקנות  התשנ"ו-11996, ותקנה 
התשנ"ז- אתיקה(,  ועדות  של  עבודה  וסדרי  כהונה  תקופת 
 ,068578848 ת"ז  גולן,  דוד  הדין  עורך  את  ממנה  אני   ,21996
ליושב ראש ועדת האתיקה, במקום עורך הדין קלמן ברגמן, ת"ז 

.3070522735

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(
)חמ 2753—3(  

רוני גמזו  
המנהל הכללי של  
משרד הבריאות  __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 3874.

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(,  
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום כ"ה באדר א' התשע"א 
לקיים טקס הוקרה באוהל המחאה  כוונה  יש   ,)2011 )1 במרס 
בירושלים של הרשות  סילוואן  רוודי בשכונת  גג משפחת  על 
לכך  שניתן  בלי  וזאת  בחסותה,  או  מטעמה  ו/או  הפלסטינית 
היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום כ"ד 
באדר א' התשע"א )28 בפברואר 2011(, צו לפי סעיף 3)ב( לחוק 

המורה -

שלא לקיים את האירוע האמור בירושלים או בכל מקום   )1(
אחר בתחומי מדינת ישראל;

הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  ולכל  במקום  למחזיק   )2(
במסגרת האירוע למנוע את קיום האירוע או לא לאפשר 
את המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל כתובת אחרת 

בתחומי מדינת ישראל.

ג' באדר ב' התשע"א )9 במרס 2011(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(,  
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום כ"ה באדר א' התשע"א )1 
במרס 2011(, יש כוונה לקיים כנס של תנועות ההתנגדות במזרח 

ירושלים, במלון קפיטול בירושלים של הרשות הפלסטינית או 
מטעמה או בחסותה וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש 
בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום כ"ד באדר א' התשע"א )28 

בפברואר 2011(, צו לפי סעיף 3)א( לחוק המורה -

שלא לקיים את האירוע האמור בירושלים או בכל מקום   )1(
אחר בתחומי מדינת ישראל;

הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  ולכל  במקום  למחזיק   )2(
במסגרת האירוע, למנוע את קיום האירוע או לא לאפשר 
את המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל כתובת אחרת 

בתחומי מדינת ישראל.

ג' באדר ב' התשע"א )9 במרס 2011(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

החלטה בדבר הארכת מועדים 
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה, מחליטת ועדת הכספים 
)21 באוגוסט  יום כ"א באב התשע"א  של הכנסת להאריך עד 
החשבונות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד  את   )2011
באדר  ה'  ביום  המתחילה  לתקופה  המפלגות  של  השוטפים 
התשס"ט )1 במרס 2009( והמסתיימת ביום כ"ד בטבת התשע"א 

)31 בדצמבר 2010(.

א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011(
)חמ 66—3(  

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52.

החלטה בדבר הארכת מועדים 
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה, מחליטת ועדת הכספים 
של הכנסת להאריך עד יום כ"ז בניסן התשע"א )1 במאי 2011( 
את מועד מסירת החשבונות השוטפים על ידי המפלגות לידי 
התשס"ט באדר  ה'  ביום  המתחילה  לתקופה  המדינה   מבקר 
 31( התשע"א  בטבת  כ"ד  ביום  והמסתיימת   )2009 במרס   1(

בדצמבר 2010(.

א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011(
)חמ 66—3(  

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעורי הריבית 

ודרך חישובה(, התשס"ג-2003

בהתאם לסעיף 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת 
שיעור הריבית ודרך חישובה(, התשס"ג-12003, שיעורי ריבית 

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

__________
1  ק"ת התשס"ג, עמ' 588.
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לתקופה  התשכ"א-21961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  חוק  לפי 
כ"ח  יום  עד   )2011 באפריל   1( התש"ע  ב'  באדר  כ"ו  שמיום 

בסיוון התשע"א ) 30 ביוני 2011( יהיו כלהלן:

ריבית צמודה  .1

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 1.8% לשנה.  

ריבית שקלית  .2

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 5.1% לשנה.  

ריבית במטבע חוץ )דולר(  .3

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 1.307% לשנה.  

ריבית הפיגורים הצמודה  .4

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 8.3% לשנה.  

ב' בניסן התשע"א )6 באפריל 2011(
)חמ 3220—3(  

שוקי אורן  
החשב הכללי                     __________

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

דרישה לסילוק כלי שיט 
לפי פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

]נוסח  הנמלים  לפקודת  27)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חדש[,  התשל"א-11971, אני דורש מכל אחד מבעלי כלי השיט 
שלהלן לסלק את כלי השיט שבבעלותו מתחום נמל אשדוד, על 
חשבונו, בתוך 14 ימים מיום פרסום דרישה זו, הואיל וכל אחד 

מכלי השיט האמורים מהווה מכשול לשימוש בנמל אשדוד:

ARION - ספינת שירות, גוף בצבע כחול, תא הנוסעים   )1(
בצבע לבן, חלודה בגובה קו המים.

CHALLENGER 1 - יאכטה מנועית בלא מפרשים, בעלת   )2(
מכ"מ; תא הנוסעים וגוף היאכטה בצבע לבן, עלייה ליאכטה 

דרך כבש ירכתיים.

ב' בניסן התשע"א )6 באפריל 2011(
)חמ 2043—3(  

יגאל מאור  
__________                               הממונה על הנמלים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה 
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
הייווייז  ארץ  דרך  וחברת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 
התשע"א ב'  באדר  כ"ו  מיום  כי  מודיע  אני  בע"מ,   )1997( 

)1 באפריל 2011( - 

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3253; התשע"א, עמ' 799.

בשקלים חדשים

)א(    ברכב שמשקלו הכולל 
המותר פחות מ–4 טון

3.23

)ב(    ברכב שמשקלו הכולל 
המותר 4 טון או יותר

9.69

1.62)ג(     באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  סכומי האגרה אשר   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(    ברכב שמשקלו הכולל 
המותר פחות מ–4 טון

4.26

)ב(    ברכב שמשקלו הכולל 
המותר4 טון או יותר

12.78

2.13)ג(     באופנוע

כ"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(
)חמ 2914—3(  

אהוד סביון  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ  
בעל הזיכיון  __________

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5124; התשע"א, עמ' 799.

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של 
אוניברסיטת תל אביב

לפי תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה 
גבוהה(, התש"ע-2010

בהתאם לתקנה 41)ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות 
בזה,  מודיע  אני  התש"ע-12010,  גבוהה(,  להשכלה  מוסד  של 
היא: אביב  תל  אוניברסיטת  של  האינטרנט  אתר  כתובת   כי 

./http://tenders.tau.ac

כ"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(

)חמ 3709—3(  
נרי אזוגן  

סגן מנהל כללי לכספים                     __________
1  ק"ת התש"ע, עמ' 774.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ח-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
כפר  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

פינס מחלת הניוקסל:

כפר פינס, אביאל, אור עקיבא, באקה אל גרביה, בית חנניה,  
יעקב,  זכרון  גן שמואל,  גן השומרון,  בנימינה, בסמ"ה, ברקאי, 
מענית,  מאור,  חביבה,  להבות  קרע,  כפר  גליקסון,  כפר  חדרה, 

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.
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קציר  פרדס–חנה-כרכור,  שמר,  עין  עירון,  עין  משמרות,  מצר, 
חריש, רגבים, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים 

ממושב כפר פינס.

ח' בניסן התשע"א )12 באפריל 2011(
)חמ 126—3(  

                                                   מישל בלאיש
                                 מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ח-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב מסלול 

מחלת הניוקסל:

מושב מסלול, אורים, ביטחה, ברוש, גילה, מלילות, מסלול, 
פטיש, רנן, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים 

ממושב מסלול.

ח' בניסן התשע"א )12 באפריל 2011(
)חמ 126—3(  

                                                   מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ח-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
עין  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

יעקב מחלת הניוקסל:

מושב עין יעקב, געתון, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 
10 קילומטרים ממושב עין יעקב.

כ"ב בניסן התשע"א )26 באפריל 2011(
)חמ 126—3(  

                                                   מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ח-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושבה יבניאל 

מחלת הפה והטלפיים:

מושב יבניאל, אוהלו, אלומות, אפיקים, בית זרע, דגניה א', 
דגניה ב', הזורעים, כנרת מושבה, כנרת קבוצה, כפר כמא, כפר 
עבודה,  כפר  פוריה  דור,  עין  מעגן,  מנחמיה,  תבור,  כפר  קיש, 
פוריה נוה עובד, פוריה עילית, שבלי, שדמות דבורה, שעורים, 
קילומטרים   10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  שרונה, 

מהמושב יבניאל.

כ"ד בניסן התשע"א )28 באפריל 2011(
)חמ 126—3(  

                                                   מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ח-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
שניר  בקיבוץ  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הפה והטלפיים:

קיבוץ שניר, אודם, בית הלל, דן, דפנה, הגושרים, יובל, כפר 
סאלד, מגדל שמס, מסעדה, מעין ברוך, נוה אטיב, נחל נמרוד, 
עגר, עין קניא, עמיר, שאר ישוב, שדה נחמיה, שמיר, וכל מקום 

אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מקיבוץ שניר.

כ"ד בניסן התשע"א )28 באפריל 2011(
)חמ 126—3(  

                                                   מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית עכו
 לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית -

סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
התשס"ח- פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות 
שקיבלו  להלן,  המפורטים  העירייה  פקחי  את  הסמכתי   ,12008
הכשרה מתאימה לכך, לפקחי אכיפה סביבתית בתחום עיריית 

עכו לפי חוק זה:

יניב פרץ, ת"ז 035831437

דמיטרי איטקין, ת"ז 309212258

)חמ 4029—3(  
שמעון לנקרי  

ראש עיריית עכו                     __________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

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

ע.ש.ר ניהול נאמנות בע"מ 
)ח"פ 51-430145-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2011, בשעה 17.00, במשרדי החברה, רח' 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמואל עיני, עו"ד, מפרק

רד קומנצ'י בע"מ 
)ח"פ 51-405000-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי האסיפה הסופית של החברה 
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ליום  נדחתה   1.5.2011 ביום  להתכנס  אמורה  שהיתה  הנ"ל 
1.6.2011, בשעה 10.00, ברח' אמירים 24, סביון. האסיפה הסופית 
תתכנס לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יותם אלרואי, מפרק

וודה דיאמונד טריידינג בע"מ 
)ח"פ 51-211421-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.6.2011, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' אבן 
גבירול 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמיר אלטשולר, עו"ד, מפרק

ה.ס. הייטק - סטייל בע"מ 
)ח"פ 51-183163-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  משרד  אצל   ,11.00 בשעה   ,1.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דין בן ארי-פיש ושות', רח' מוריה 50, חיפה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               ירון הראל, מפרק

ד"ר ש.שטרן בע"מ
)ח"פ 51-331501-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גרינשפן, מרח' 

אבן גבירול 76, תל אביב 64162, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף גרינשפן, עו"ד, מפרק

אביה רוזן בע"מ
)ח"פ 51-263836-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.11.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביה רוזן, ת"ז 022166847, 

מחיספין, רמת הגולן 12920, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביה רוזן, מפרק       

שרונית שירותי היסע ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-252122-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תדמור מקורי, מרח' 

הדקל 52א, תל מונד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תדמור מקורי, עו"ד, מפרק       

החורטים חקק בע"מ
)ח"פ 51-083000-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  קזז,  מנחם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה הלוי 107, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם קזז, עו"ד, מפרק       
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ד.א. פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-285629-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2011, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני רימוני, 

ת"ז 059133173, מרח' שנקר 4, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דני רימוני, מפרק       

גוט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-186171-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוט,  אהוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

000489203, מרח' הלל 23, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהוד גוט, עו"ד, מפרק       

או. איי. סי טכנולוגיות לוגיסטיות בע"מ
)ח"פ 51-294925-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון קנול, מרח' בראלי 10, 

תל אביב 69364, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון קנול, מפרק       

קפה רה סי טל ניהול והשקעות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-183290-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  אביטל,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שבדיה 105, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל אביטל, מפרק       

בוגר פרץ בע"מ
)ח"פ 51-109983-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גור טננבאום, עו"ד, מפרק

פרץ אייל ייזום פרויקטים ובניה )1997( בע"מ
)ח"פ 51-251701-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גור טננבאום, עו"ד, מפרק
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קרין תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-325045-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  טננבאום,  גור  עו"ד  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

איתמר בן אב"י 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גור טננבאום, עו"ד, מפרק

ניממי קונסולטינג בע"מ
)ח"פ 51-439269-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אלי גילבאי, 

עו"ד ורו"ח, מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר אלי גילבאי, עו"ד, רו"ח, מפרק       

פרץ אייל ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-210086-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גור טננבאום, עו"ד, מפרק

ספורט קלאב י.ג.ל. בע"מ
)ח"פ 51-322358-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2011, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

דוד ג'והן, מרח' ויצמן 14, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד ג'והן, עו"ד, מפרק       

א. י. אורות חיפה - תיווך והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-355641-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה מלאך, 

ת"ז 025430984, מדרך העצמאות 84/9, חיפה, למפרק החברה.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק

נועם חן השקעות ומסחר )1986( בע"מ
)ח"פ 51-109947-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
מהיישוב  מסיקה,  עמוס  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

נורדיה, ת"ד 443, למפרק החברה.

עמוס מסיקה, מפרק

משה ויאיר ויינגולד בע"מ
)ח"פ 51-135062-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 118 ו–319)2( לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,16.1.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון.

פנינה ויינגולד, יושבת ראש
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קפה רום בע"מ
)ח"פ 51-397086-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אסרף, ת"ז 055428239, 

מרח' תמר 7, מיתר, למפרק החברה.

אריה אסרף, מפרק

לסיר שרותי מסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-246528-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  4.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי וולודין, ת"ז 310603980, 

מרח' רוקח 15, באר שבע, למפרק החברה.

סרגיי וולודין, מפרק

שמואל אורן חברת עורכי דין
)ח"פ 51-328475-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2011, לאחר שכל החברים 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל אורן, 

ת"ז 051703783, מדרך בן גוריון 34, רמת גן, למפרק החברה.

שמואל אורן, עו"ד, מפרק

בית הורים תמר בע"מ
)ח"פ 51-297374-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,29.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
תמר אליגור, ת"ז 011307048, מרח' אסף שמחוני 28, קרית אתא, 

למפרקת החברה.

תמר אליגור, מפרקת

מעוז המלך ג'ורג' 79 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-025625-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  13, הרצליה,  סוקולוב  מרח'   ,000719567 ת"ז  כהן,  יוסף 

החברה.

יוסף כהן, רו"ח, מפרק

השותים בע"מ
)ח"פ 51-298437-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,30.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ינקו סדובניק, ת"ז 076109636, מרח' אלנבי 60, תל אביב, למפרק 

החברה.

ינקו סדובניק, מפרק

בית שלומי מושב חרב לאת
)ע"ר 58-047636-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2.1.2011, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
חדרה   ,2 המתכת  מרח'  לוין,  צביקה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון 

38102, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צביקה לוין, רו"ח, מפרק

יצחק וייל בע"מ
)ח"פ 51-046843-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.12.2010, התקבלה החלטה 
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ת"ז  וייל,  פנחס  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
000379057, מרח' משמר העם 2, ירושלים, למפרק החברה.

אליהו פנחס וייל, מפרק

הודעה על פירוק מרצון של חברות ומינוי מפרק
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות המפורטות להלן, שהתכנסה ביום 27.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברות המפורטות להלן ולמנות את עו"ד מאיר 

מימון, מרח' מצדה 19, תל אביב 64582, למפרק החברות.

)ח"פ 51-341655-2(קאסימד 5 בע"מ

)ח"פ 51-341652-9(קאסימד 6 בע"מ

)ח"פ 51-341654-5(קאסימד 7 בע"מ

)ח"פ 51-341656-0(קאסימד 8 בע"מ

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מאיר מימון, עו"ד, מפרק

לב סלע יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-421433-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין לוי, מרח' האגמון 4, 

חדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין לוי, מפרק

הכח בנגב הובלות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-335694-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בירון מרקוביץ, 

מרח' הנריאטה סולד 8ב, באר שבע, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרון בירון מרקוביץ, עו"ד, מפרקת

כתנאני אברהים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-317850-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון מרקוביץ, מרח' 

הנריאטה סולד 8ב, באר שבע, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרון בירון מרקוביץ, עו"ד, מפרקת

סופלקיס בע"מ
)ח"פ 51-382480-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  טרון,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
לציון  ראשון   ,91 הרצל  רח'  הישן,  צרפתי  מבית   ,025376153

75262, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל טרון, עו"ד, מפרק

גילבלגן בע"מ
)ח"פ 51-307231-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליאור,  אילן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058722521, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אילן ליאור, עו"ד, מפרק

גלילית 2000 מחשבים )1999( בע"מ
)ח"פ 51-280995-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח בני לויתן, מרח' הירדן 

11, קרית שמונה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בני לויתן, רו"ח, מפרק

גלילית משלוחים והפצה בע"מ
)ח"פ 51-308220-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח בני לויתן, מרח' הירדן 

11, קרית שמונה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בני לויתן, רו"ח, מפרק

שירות עכשיו בע"מ
)ח"פ 51-301915-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

חלופה ניהול ואחזקות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-201891-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

איתנית - עובדים זרים לסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-409292-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

איתנית - סיעוד והשגחה בע"מ
)ח"פ 51-330449-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טל מיק, עו"ד, מפרק

שישליק בע"מ
)ח"פ 51-316613-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

יו.אמ.וו בע"מ
)ח"פ 51-412553-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805,

 הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

חלופה שירותים טכניים )95( בע"מ
)ח"פ 51-221091-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

חברת נאור, אלדן, בנדק ושות' - עורכי דין, בע"מ
)ח"פ 51-335181-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריק נאור, 
 ,10 קומה   - המגדל  מלחה,  הטכנולוגי,  מהגן   ,029504446 ת"ז 

ירושלים, בטל' 02-6490690, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריק נאור, עו"ד, מפרק

חיים את דוד פלח מינימרקט בע"מ
)ח"פ 51-123553-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  טלמור,  א'  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מלכים 126, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

א' טלמור, עו"ד, מפרק

פרסיגה בע"מ
)ח"פ 51-446959-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל אפשטיין, ת"ז 

055992481, מרח' הרמב"ם 9, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל אפשטיין, מפרק
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ש.י.ר.ה. חדרה בע"מ
)ח"פ 51-258488-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
6.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז קופרברג, ת"ז 

024826919, מרח' הוורדים 5, גני יהודה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   90 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז קופרברג, מפרק

גוטנברג בנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-199453-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים אבולוף, ת"ז 20388, 

מרח' המלך ג'ורג' 16, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נסים אבולוף, מפרק

ליאור שירות הרכבה מאביסים בע"מ
)ח"פ 51-123293-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2011, התקבלה 
ניזרי,  יוסי  החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  עפולה,   ,2983 ת"ד   ,4 ירושלים  מרח'   ,022035596 ת"ז 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק

אינטרקאונט 2000 )99( בע"מ
)ח"פ 51-280035-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.4.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  אקוניס,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058798265, מרח' החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל אקוניס, עו"ד, מפרק

נור, י.ב. בניה, יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-248693-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדל עאמר, מכפר קאסם, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדאל עאמר, מפרק

עץ רמלוד בע"מ
)ח"פ 51-370230-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדל עאמר, מכפר קאסם, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עאדל עאמר, מפרק
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ביג תיא בע"מ
)ח"פ 51-428027-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה החלטה 
מדרך  שטיין,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 48, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שטיין, עו"ד, מפרק

גריון בע"מ
)ח"פ 51-330111-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  מוראל,  ולמנות את כרמל משה  לפרק את החברה מרצון 

054703178, מנוף הרים 33, צור יגאל 44862, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

כרמל משה מוראל, מפרק

אגוז - ים שינוע בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-263945-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  ערב,  נמרוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
028653582, מרח' בית שאן 19, חיפה, טל' 04-8699673, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד ערב, עו"ד, מפרק

טנקו שילוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247810-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.4.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  ערב,  נמרוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

028653582, מרח' בית שאן 19, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד ערב, עו"ד, מפרק

דינאמיק מולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-386093-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

אייל - חיסונים ושרותים, חברה לחיסון עופות 
ולשרותים בע"מ
)ח"פ 51-191823-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף עזמה, ת"ז 68144146, 

מושב 49, נווה מיכאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף עזמה, מפרק
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מזלקאן, גרפיקה וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-382667-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמירה בדוי, ת"ז 023214554, 

מרח' אלברכה 20, כפר קאסם 49940, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמירה בדוי, מפרק

פרויקט אורנים מבנים )1994( בע"מ
)ח"פ 51-202252-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  רסקין,  נתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקת 3, נתניה, טל' 09-8841940, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן רסקין, עו"ד, מפרק

יו.אס. פלימוט פרודקטס בע"מ
)ח"פ 51-313675-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

חברה ישראלית לפילטרס 18מ' בע"מ
)ח"פ 51-313674-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

שיכון ובינוי תעשיות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194963-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון בלשר, ת"ז 022932990, 

מרח' שלם 3, רמת גן 52215, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון בלשר, מפרק

ספיד מרקט בע"מ
)ח"פ 51-380795-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רלי ארביב, מרח' דוד 

אלעזר 27, חדרה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רלי ארביב, עו"ד, מפרקת


