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, י  רובינשטיין, ת״ז 056711484, הסניגור הציבורי הארצ
 לחברה בועדת ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי

 לפי סעיף 2ו(ג) לחוק, במקומו של דורי פינטוי.

 י׳ בסיון התשסי׳ד (30 במאי 2004)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ 2 י 0 מ ד ז י ) 

 שר המשפטים
 2 י״פ התשס״ג, עמי 3787.

 5 י״פ התשס״ג, עמי 2086.

ץ מו תה לאי ן הברה לעמו דעה על מת  הו
י ־ ארע ן י  ב

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-981ו

 בהתאם לסעיף 28בב לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-
 ו98וי (להלן - החוק), אני מודיע כי הוארכה ההכרה לפי
 סעיף 28ג לחוק, לעמותת ״טף״ (מסי רישום 0 - 031760 - 58),
 כעמותה המוכרת לפעול באימוץ בין־ארצי במדינות: רוסיה,

 גרוזיה, בלארום ואזרביגיאן2.

 תוקף ההכרה למשך שנתיים מיום י״א בתמוז התשס״ד
 (20 ביוני 2004).

 י״ת בסיון התשם״ד (7 ביוני 2004)

) יוסף (״ומי) לפיד ג ־ 2 8 2 מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ״א, עמי 293: התשג״ח, עמי 295.

 2 י״פ התשס־ב, עמי 3336.

ה בי ה ופקיד ג י ב ה על הג נ י ממו ו נ  מי

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה במועצה האזורית חבל מודיעין את שלמה כפרי
 לממונה על הגביה, ואת אפרים מנצור לפקיד גביה, לענין
 גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק
 המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב). התשנ״ג-
 21992, וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה האזורית

 חבל מודיעין.

 בנימין נתגיהו
 שר האוצר

 ד׳ בםיון התשם״ד (24 במאי 2004)
 (חמ 3-18)

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374: סייח התשליג עמי 46.
 סייח התשנ״ג, עמי 10.

 הסמבה

 לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 התשכ״א-ו96ו, לפי חוק מיסוי מקרקעין !שבח, מכירה
 ורכישה), התשכ״ג-963ו, ולפי חוק סדר הדין הפלילי

 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה',
ם דזת^זכ״־א- 361<21. י י ד י  סעירו 48א פיחוק מרז ררועז וקרן מ

ה ל עלי עת משרה שלא תחו דעה על קבי ו  ה
ז ר כ בת מ  חו

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי־ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), ועל פי
 הצעת ועדת שירות המדינה, קבעה הממשלה פטור מחובת
 מכרז פומבי לפי סעיף 19 לתוק, למשרת מנהל אגף בכיר -
 חלל במשרד המדע והטכנולוגיה, בתנאי שיקוים לגביה
 הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה
 נקבעו בהחלטת הממשלה מם׳ 2541, כפי שפורסמו בהודעה
,  בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי2

 שהרכבה כמפורט להלן:

 (1) המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה או נציגו
- יושב ראש:

 (2) נציב שירות המדינה או נציגו:

 (3) נציג פורום המדענים הראשיים במשרדי הממשלה
 (שאינו ממשרד המדע והטכנולוגיה):

 (4) מדען בכיר בעל ידע והיכרות בתחום שימנה המנהל
 הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה בהתייעצות עם

 נציבות שירות המדינה:

 (5) . נציג ציבור, בעל ידע והיכרות בתחום, שימנה נציב
 שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של

 משרד המדע והטכנולוגיה.

 י״א בסיון התשס״ר (31 במאי 2004)

< ישראל מימון ג ־ 2 י מ 4 ז י ) 

 מזכיר הממשלה
 י ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

ימ גים מקומי י ת משפט לענ י ב י שופט ב ו נ  מי

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט
 [נוסח משולב], התשמ־ד-1984', ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה את אליהו צ׳ בן זמרה, ת״ז
 4349437, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, למלא תפקיד
 של שופט בית משפט לענינים מקומיים עד יום ד׳ בסיון

 התשס״ו (31 במאי 2006).

 השופט ישב בדין אף לאחר שעות העבודה הרגילות
 בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לכל יום ישיבה, בשיעור

 שייקבע מזמן לזמן.

 כ״ח באייר התשס״ד (19 במאי 2004)
 (חמ 3-1653) יוסף (טומי) לפיד

 שר המשפטים
 י ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

עדת ערר ו ר ב י חב ו נ  מי

 לפי חוק הסניגורית הציבורית, התשנ״ו-993ו
 בתוקר םמרותי לפי כזעיר 2ו(ד) לחרק הסניגורית
 הציבורית, התשנ״ו-1995', אני ממנה בזה את ענבל

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20׳
 סייח התשנ״ו עמי 8. סייח התשכ״א, עמי 100: התשכ״ד, עמ׳ 91,

2 ו . 6 . 2 0 0 ־ 4 ר ״ ז כ ז ^ ־ ת ו ז ה ו מ ת ׳ ב , ב 3 5 0 ם 6 י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  3168 י



 נציבות המים, רח׳ המסגר 4 ו, תל אביב, ובמשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הדרום, משרד הפנים, באר

 שבע.

 ב״ז באייר התשס״ד (8 ו במאי 2004)
 (וזמ 3-405)

 יוסף פריצקי
 שר התשתיות הלאומיות

צוע ת בי א ש ר ן ה ת דעה על מ ו  ה

 לפי חוק המים, התשי״ט-959ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לחוק המים, התשי״ט-
 959 ו י, אני נותן בזה הרשאת ביצוע לרשות המים האזורית
 ״מקורות״ חברת מים בע״מ, להתתיל בביצוע תפקידיה, לגבי
 מפעל המים ״קו ירקון מזרחי חדש להולכת מים שפירים׳;
 לאחר ששוכנעתי שיש בידיה האמצעים הכספיים הדרושים

 לביצוע תפקידיה, לרבות לשם תשלום פיצויים.

 יוסף פריצקי
 שר התשתיות הלאומיות

 כ״ז באייר התשם״ד (8ו במאי 2004)
 (חמ 382ו-3)

 וסעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),
 התשכ״ג-51963 (להלן - חיקוקי המס), וסעיף 39 לחוק סדר
 הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-996ו"
 (להלן - החוק), אני מסמיך את עובד משרד האוצר, עמנואר
 גרסטנר, ת״ז 067223834, שהוא פקיד שומה המועסק בביצוע
 חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת
 עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך יהיה
 רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בתיקוקי המס וכן

 בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

 (ו) סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות
 לעכב אדם העומד לעביר עבירה: סעיף 68 לחוק:

3) ו־(6) וסעיף 23(ב) ) ,  (2) סמכות מעצר על פי סעיף 23(א^
 לחוק.

 תוקפה של הסמכה זו עד יום כ״ב בניסן' התשס״ה
 (ו במאי 2005) וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

 ט״ז בניסן התשס״ד (7 באפריל 2004)
( ג ־ 2 5 2 מ י ח ) 

 השר לביטחון הפנים

 סייח התשי״ט, עמי 69ו.

 סייח התשכ־ג, עמי 56ו: התשנ־ט, עמי 30ו.
 סייח התשנ״ו, עמי 350: התשנ״ז, עמי 6וו.

ת י ר ו ז ם א ת מי ת רשו כ מ ס עה על ה ד ו  ה

 לפי חוק המים, התשי־ט-959ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק המים,
, ולאחר התייעצות עם מועצת המים,  התשי״ט-959וי
 הםמכתי את מקורות חברת מים בע״מ, להיות רשות מים
 אזורית לגבי מפעל המים ״קו ירקון מזרחי חדש להולכת מים

. 2 ן י  שפירים״ שתכניתו אושרה על ידי כי

 יוסף פריצקי
 שר התשתיות הלאומיות

 ב״ז באייר התשס״ד (8 ו במאי 2004)
 (חמ 383 ו-3)

 ם״ח התשי״ט, עמי 69ו.
 י״פ התשס״ד, עמי 3169.

ה י לבנ ן ו ו נ תכ ת ל י ע עצה האר י חבר במו ו נ  מי

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו־7 לחוק התכנון
, אני ממנה את ראש המועצה '  והבניה, התשכ״ה-965ו
 האזורית בני שמעון לחבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה

 במקומו של ראש המועצה האזורית חוף הכרמל.

 ג׳ בםיון התשס״ד (23 במאי 2004)

) אברהם פורז ג ־ מ ד ח < 

 שר הפנים
 סייח התשב״ה, עמי 307: התשלי׳ו, עמי 253.

י ס ד ד הנ ו דקי צי י בו ו נ עה על מי ד ו  ה

 לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז-1957

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק רישום
, מיניתי לבודקי ציוד הנדסי את  ציוד הנדסי, התשי״ז-957וי
 עובדי האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד ייהתחבורה,

 ששמותיהם מפורטים להלן:

 דוד גרינברג, ת־ז 67237073

 אמיל גיגי, ת־ז 6993371

 ראובן בררה, ת״ז 15308 ו 054

 י־ד בסיון התשס״ד (3 ביוני 2004)

 אביגדור ליברמן
 שר התחבורה

 (חמ 2ו3-3)

 סייח התשי־ז, עמי 45ו: י״פ התשנ״ה, עמי 1010.

ם ופרסום ת מפעל מי י נ ר תב דעה על אישו  הו
ת שר ת מאו י נ  תכ

 לפי חוק המים, התשי״ט-959ו

 אני מודיע לפי סעיף 72(א) לחוק המים, התשי״ט-1959'
 (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 67(ב) לחוק,
 ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אישרתי את תכנית
 מפעל המים ״קו ירוק מזרחי חדש להולכת מים שפירים״ של
 מקורות חברת מים בע״מ (להלן - מקורות), שהודעה על
 הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 4629, התשנ״ח, עמי

 2939, מיום כ״א באדר התשנ״ח (19 במרס 1998).

 התכנית המאושרת פורסמה כאמור בסעיף 65 לחוק,
 הונחה במשרדי מקורות, רח׳ לינקולן 9, תל אביב: במשרדי

 סייח התשי״ט, עמי 169.

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס״ד, 21.6.2004 3169



ן ח ב י ה ת ל ת בקשו ש ג ה עדימ ל מו ת ו ו נ י י בח עד עת מו דעה על קבי ו  ה

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-ג96ו

 מודיעים בזה בהתאם לתקנה 7 לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ־ג-3»19' (להלן - התקנות), כי הבחינות בנושאים
 המפורטים בטור א׳ להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב• לצדן והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן כאמור בטור ג׳

 לצדן:

 בחינות מוקדמות

 טור אי טור ב׳ טור ג׳
 ט״ו באב התשם״ד (2 באוגוסט 2004) א׳ באב התשס״ד (?1 ביולי 2004)

 י״ת באב התשם״ד (5 באוגוסט 2004)

 כ״ב באב התשם״ד (9 באוגוסט 2004)

 כ״ה באב התשם״ד (12 אוגוסט 2004)
 כ״ט באב התשס״ד (16 באוגוסט 2004)

 ב׳ באלול התשם״ד (19 באוגוסט 2004)

 יסודות מדידה ומיפוי
 יסודות התכנון והבניה
 לוחות שומה, עריכתם

 והשימוש בהם
 יסודות הכלכלה

 סדרי שלטון, משפט ומנהל
 בישראל

 יסודות הנדסת בנין והנדסה
 אזרתית

 בחינות סופיות הלק דאשון

 חוקים ופקודות י״ג באלול התשם״ד (30 באוגוסט 2004) כ״ט באב התשם־ד (16 באוגוסט 2004)

 עקרונות שומה, חלק א־ כ׳ באלול ההשס״ד (6 בספטמבר 2004)
 (מבוא לתורת השמאות)

 כל הבחינות יחלו בשעה 10.00.

 על המועמדים, הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת שמאי המקרקעין, ברח׳
 בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, או לת״ד 2667, ירושלים 91024, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן

 שנקבע לבל בחינה כמצוין לעיל.

 את הבקשה יש להגיש לפי הטופס שבתוספת השניה לתקנות בצירוף שובר תשלום אגרה מקורי בסך 238 שקלים
ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא חתום - , לזכות ח  חרשים לכל בחינה מוקדמת ו־280 שקלים חדשים לכל בחינה סופית2
 בחותמת בנק הדואר, לא יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש: ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא

 במקרים חריגים ובכפוף להמצאח אישור מתאים.

 ניתן להרשם לבחינות ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי שכתובתו:
^0 ו govו . i l / j us t i ce . 11 

 הודעה על מקום הבחינה תישלח לבל נבחן בליווי אישור לגשת לבחינה.

 טנה שפניץ
 יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

 י״ד בםיון התשס״ד (3 ביוני 2004)
 (חמ 3-320)

 ק״ת התשב״ג, עמי 1443.
 ק״ת התשס־ג, עמי 260.
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ת ו ג חבר ו ז דעה על מי ו  ה

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״דו-988ו

 בהתאם לםע יף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו', אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים של החברות
 כלהלן:

 מסי שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של התברות המתמזגות

 5649 כתר פלסטיק בע״מ מוצרי פוליפרופלין לייצור מהסן לגינה

 פוליגל מוצרים ג200 בע־מ מוצרי פוליפרופלין לייצור מחסן לגינה

 In Vision Technologies Inc 5664 מכונות שיקוף לבדיקות ביטחוניות

 General Electric Company קונצרן בין־לאומי רב תחומי

 5665 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע״מ משקאות קלים

 טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בנחלת חלב ומוצריו
 יצחק בע״מ

 5666 מחלבות יטבתה ע־ש אורי חודזו ז״ל בע״מ מוצרי חלב
 מחלבות אביב נתיבות בע״מ מוצרי חלב

 Mercury Intractive Corporation 5668 מערכות מידע

 Appilog Inc מערכות מידע

 5670 מילובר מכון מרכזי לתערוכות בע־מ מכון תערובת מזון לבעלי חיים

 מרכז מזון כפר המכבי אגודה שיתופית חקלאית מרכז מזון לרפתות ומגדלי בקר
 בע״מ

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רת׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

 י־ב בסיון התשס־ד (ו ביוני 2004)

 (חמ 56ו3-2) דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על הגבלים עסקיים
 י סייח התשמ״ח, עמי 128.

ת ו ר ג חב ו ז דעה על מי  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו י, אני מודיע על הסכמתי -

 א. לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

 מס׳ שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 5623 אביב גלעדי אחזקות בע״מ תקשורת ופרסום
 ג׳יי.סי.אס. ספורט בע״מ הפקת תכניות ספורט בטלוויזיה

 5647 התעשיה הצבאית לישראל בע״מ מערבות נשק ותחמושת
 ג׳נרל דיפגס וטכנולוגיות מגן ישראל בע״מ מערכות נשק ותחמושת

 5658 חרות הנדסה ומערכות בע״מ וחרות ייזום אינסטלציה חשמל ומעליות
 ומקרקעין בע״מ נדל־ן

 שיכון עובדים בע ימ

 ם־ח התשמ׳׳ה, עמי 28ו.

 ילקוט הפרסומים 5306, כ״ח בסיון התשס״ד, 17.6.2004 ודוב



 מס• שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 S6Ó0 סאיטקס קורפוריישן בע״מ הדפסות דיגיטליות
 תברת השקעות דיסקונט בע־מ חברת אתזקות

 כלל תעשיות אלקטרוניקה בע־מ חברת השקעות

 5663 לובקס טריידינג בע״מ חלפים לרכב
 החברה הישראלית למגנזיום סגל בע״מ יציקות אלומיניום ומגנזיום

 ב. לאישור בתנאים את המיזוגים של החברות כלהלן:

 5628 נרות עציון אגודה שיתופית חקלאית בע״מ נרות
 היכל הנר בע־מ נרות

 אישור זה ניתן בכפוף לתנאי ולפיו מכירת קווי הייצור של נרות עציון המועברים במסגרת המיזוג לבעלות היכל הנר,
 או העברתם לאחר - טעונה אישור נפרד של הממונה.

 אי.די.בי. הברה לאחזקות בערבון מוגבל חברת אחזקות
 גנדן הולדינגס בע״מ חברת אתזקות

 גנדן השקעות אי.רי.בי בע־מ תברת השקעות

 מנור השקעות - אי.די.בי בע״מ (לשעבר: חברת השקעות
מן בע״מ) תברת השקעות  משכית-

 אברהם לבנת השקעות (2002) בע״מ

4974 
 תיקון

 אישור זה ניתן בכפוף לשינוי התנאים הקובעים, בין השאר, כי המועד האחרון למכירת אחזקות קבוצה יצחק דנקנר,
 הישירות והעקיפות, בבנק הפועלים, יוארך בשישה חודשים, ויעמוד על יום 18 בנובמבר 2004. כל שאר תנאי המיזוג מיום 19

 במרס 2003 יישארו על כנם.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח־ כנפי גשרים 22, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

 כ־ח באייר התשס״ד (19 במאי 2004)

) דרור שטרום ג ־ ־ 2 י 5 מ 6 ח ) 

 הממונה על הגבלים עסקיים

בל ר בו ר הסד שו דעה על פטור מאי  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלי ם העסקיים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק). אני מודיע 3י ביום י •יא בסיון
 התשס׳׳ד (ו3 במאי 2004), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים

 שפרטיהם כלהלן:

 מספר שמות החברות המתמזגות סוג ההסדר הענף

 5672 בלל פיננסים חיתום בע־מ הנפקה משותפת של חברת ניירות ערך
 פועלים אי.בי.אי בע־מ אספן נדל״ן בע״מ

 אקסלנס חיתום בע״מ
 הראל חיתום והנפקות בע־מ

. ! ו ־ 5 מ , ע ז נ ־ ש ת : ה ו 2 י » מ , ע ח ״ מ ש ת ח ה י י  ס
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 מספר שמות החברות המתמזגות סוג ההסדר הענף

 הנפקה משותפת של גזית אינק ניירות ערך
 בע״מ

 כלל פיננסים חיתום בע״מ

 לאומי ושות׳ חתמים בע״מ

 גמול סהר חתמים בע״מ

5673 

 הנפקה משותפת של ניירות ערך
 מידטכניקה בע״מ

 כלל פיננסים תיתום בע״מ
 פועלים אי.בי.אי בע״מ
 אקםלנם תיתום בע״מ

 מיטב תיתום בע״מ
 אייפקם חיתום בע״מ

5676 

 הנפקה משותפת של דרבן ניירות ערך
 השקעות בע־מ

 כלל פיננסים חיתום בע״מ
 פועלים אי.בי.אי בע״מ
 אקםלנס חיתום בע״מ

 הראל חיתום והנפקות בע״מ

5677 

 הנפקה משותפת של צ׳אם ניירות ערך
 מוצרי מזון (ישראל) בע״מ

 כלל פיננסים חיתום

 פועלים אי.בי.אי. בע״מ

5678 

 אומגה תיתום בע״מ
 הראל חיתום והנפקות בע״מ

 הנפקה משותפת של גרניט ניירות ערך.
 הכרמל

 כלל פיננסים תיתום בע״מ
 לאומי ושות׳ תתמים בע״מ

 לידר ושות׳ בית השקעות בע־מ

 בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיקי הפטור, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רה׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

 דרור שטרום
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י־ב בסיון התשס״ד (ו ביוני 2004)
 (חמ ו4-ג)

ים י ר בו ם עי י נ ו כ ר שי עה על אישו ד ו  ה

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה/ התשכ״ד-964ו

, אני מאשר כי בנינים י  בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לתוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ־ד-964ו
 שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה, או שנרכשו בידי המדינה, ובנייתם החלה לפני יום כ״ט בטבת התשניה
, עד יום י״ב בטבת התשנ־ט  (ו בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאושרה לפי תוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו2
 (31 בדצמבר 1998), ובנייתם החלה לפני יום ה׳ בטבת התשס״א (31 בדצמבר 2000), על המקרקעין המפורטים להלן,

 המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקות בשלמות חלקי חלקות התכניות

 סחנין 19287 163, 65ו, 66ו, 168, 69ו, ודו, 72ו, 74ו,
202-195 ,193 

,102 ,98 ,97 ,94-91 ,88 ,86 ,85 ,78 19279 
,125 ,121-119 ,112-110 ,106 ,105 

141 ,136 ,133 ,132 ,130 ,128 

152 19281 

 ם־ח התשכ״ד, עמי 52: התשנ״ט, עמי 147: י״פ התשנ״ה, עמי 4651.
 2 ס״ח התשכ־ה, עמי 307.
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 המקום גוש חלקות בשלמות חלקי חלקות התכניות

 סחנין 19319 28, 69, 70, 108-106, 111, 16-114 ז,
 24ו, 128, 129, 138

,106-100 ,98 - 96 ,93 ,91-85 .61 .79 19274 
,140 ,139 ,123-121 ,116-112 ,110-108 
,173 ,159 ,153-150 ,148 ,147 ,145-143 

174 

 חמאם 15462 105-88, 111-107, 13ו, 114, 116, 118-
-151 ,149-144 ,142-138 ,136-134 ,132 
 157, 59ו-161, 172-170, 174, 177, 178,

182-180 

,33 ,31-28 ,25 ,24 ,21-11 ,9-7 ,5 ,4 15465 
,69-65 ,56-54 ,52-45 ,43-38 ,36 

-97 ,95 ,94 ,92 ,90 ,87-78 ,76-71 
-151 ,128-113 ,111 ,110 ,105 ,101 
,155-153 ,151 -145 ,143 ,139 ,137 

179 ,178 ,176-173 ,170-165 ,163 

 מעלות 18485 5

5 18486 

10 19891 

 עין העמק 11742 55

 עפולה 16659 7

 חיפה, 11212 34, 45 49 חפי,867 ו !,במ)

 נווה שאנן 11213 22-17, 49-47 (חלק)

 יבניאל 17357 1

 מודיעין 5654 46-44, 48 גד/מד/במ/4א-ב

 קרית אתא 11043 40

 פתח תקוה 6326 341

414 6712 

 עכו 18022 48 ג/במ י

41 ,35 18112 

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
 לקהל.

 יוסי הם
 מנהל תחום רישום שיכונים

 כ׳ באייר התשס •ד (11 במאי 2004)
 (חמ 3-74)

 מינהל מקרקעי ישראל
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.12.2002 ובילקוט. הפרסומים 5147, התשס־ג, עמ׳

 48וו.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6590/א״, שינוי לתכנית
 5ווו/ב.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי
5ו (זוגיים ואי -  גבעת מרדכי, רח׳ משאת משה מם׳ ו
 זוגיים), השטח שבין קואורדינטות אורך 8.650 ו 2-
 218.800 לבין קואורדינטות רוחב 630.100 -630.250: גוש

 30183, חלקה 14 ו במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מג1רים 1 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת
 קומה להרחבת יח״ד שמתחתם בכל הבניגים׳ ג) הגדלת
 מספר הקומות המרבי בכל בנין מ־3 קומות מעל קומת
 מחסנים/חניות/חנויות ל־4 קומות מעל קומת מחסנים/
 חניות/תנויות: ד) קביעת קווי בנין מרביים לתוספת
 קומה כאמור: ה) הוספת של 709,ו מ״ר וקביעת שטחי
 הבניה המרביים בחלקה ל־2,216ו נדר; ו) קביעת
 הוראות בדבר מיקום חצר לשימוש גן ילדים בהתאם
 למצב הקיים בשטת: ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים
 למתן היתרי בניה בשטח: ת) קביעת הוראות בגין גדרות

 להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2003 ו ובילקוט הפרסומים 5207, התשס־ג, עמ•

.3492 

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8223״, שינוי לתכנית
.3332 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי
, השטח שבין  פסגת זאב, רח׳ הארבעה 0ו-2ו
 קואורדינטות אורך 223.105-223.073 לבין קואורדינטות
 רוחב 637.179-637.143: גוש 30660, חלקה 23 במלואה:

 מגרש 76 בהתאם לתבנית 3332.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה
(בכל קומותיה) לשם הרחבת ן י  בחזית המזרחית של הבנ
 יח״ד קיימות והגדלת מרפסות קיימות בבנין: ב) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ג) קביעת
 שטחי בניה מרביים לתוספת ל־478.25 מ־ר: ד) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ה) קביעת הוראות בגין עקירת עץ: ו) קביעת הוראות

 בגין העתקת עמוד תאורה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.6.2003 ובילקוט הפרסומים 67ו5, התשם־ג, עמי

.1862 

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8250״, שינוי לתכנית 62.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן,
 רח׳ כובשי קטמון 7 ו, השטח שבין קואורדינטות אורך
 0-220.155ו220.2 לבין קואורדינטות רוחב 630.190-

 630.245: גוש 30009, תלקה 108 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים ו
 לאזור מגורים 2: ב) קביעת הכינויים האלה בבנין: ו)
 חפירה בקומת מרתף והפיכת שטח מחסנים לשטח
 עיקרי באותה הקומה הכל לשם הרחבת יח־ד קיימות
 בקומה שמעליה: 2) יצירת חלונות קוקיה בגג הרעפים

 הודעות לפי חוק התכנון והמיה,
 החשכ׳יה-965ז

 מחוז ירושלים

 מרתב תכנון מקומי ירושלים

ות מי תאר מקו י ת מ ו י נ ר תכ ר אישו ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 יהבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תכני1ת אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 2292/ג״, שינוי לתכנית
.2292 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, הרחובות
 הטורים ויפו, המקום הידוע כבנין קופת חולים
 מאוחדת, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.975-
 220.025 ובין קואורדינטות רוחב 632.725-632.650: גוש

 30072, ח־ח 136: מגרש 1 בהתאם לתכנית 2292.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מסחרי לאזור מסחרי מיוחד ולדרך חדשה או הרחבת
 דרך: ב) קביעת בינוי לתוספות בניה בבנין הקיים
 כמפורט להלן: 1) קביעת בינוי להשלמת קומה שישית
 לצד רה׳ הטורים; 2) קביעת בינוי לתוספת שתי קומות
 עליונות נוספות לצד רח׳ יפו ופינת רח׳ הטורים וקומה
 אחת נוספת לצד רת׳ הטורים, הכל לשם הרתבת הבנין
 הקיים בשטח: 3) קביעת בינוי לקירוי הכניסה לחניון
 התת־קרקעי; 4) בינוי לחדר מעלית על הגג ומסתור
 למיתקני מיזוג אוויר: ג) התרת שימוש של מרפאה,
 מעבדות, משרדים ושטחים נוספים הכרוכים בפעולות
 הנ״ל, בשטח התכנית: ד) קביעך! קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ה) הגדלת מספר קומות מרבי
 מ־6 קומות ל־8 קומות (לצד דת׳ יפו ופינת רח׳ הטורים)
 ומ־5 קומות ל־7 קומות (לצד רת׳ הטורים) מעל 3 קומות
 חניה: ו) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח: ז) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת התנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ח) קביעת הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה למעבר

 הולכי רגל: ט) קביעת הוראות בגין חלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5198, התשס״ג, עמי

.2875 

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6490״, שינוי לתבנית
.4543 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב
 פסגת זאב מזרח, רח׳ שלום שוורצברד 17, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 223.400-223.250 לבין קואורדינטות
 רותב 637.125 -637.150: מגרשים 7 ו־ו19 בהתאם

 לתכנית 4543.

 עיקרי הוראות התכנית: א) התרת שינוי כמפלסי הבניה
 של הקומות בבנין: ב) תוספת יתידת דיור חדשה: ג)
 קביעת בינוי לתוספת מדרגות חיצוניות: ד) הגדלת
 שטחי הבניה המרביים בשטח המגרש וקביעתם
 ל־252.35 מ־ר: ה) קביעת מספר קומות מרבי לשלוש
 קומות וקומה בחלל קומת הרעפים: ו) שינוי קווי בנין
 חדשים לתוספות הבניה: ז) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
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 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8918״, שינוי לתכניות 1144
 ו ־4906.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ייישלים, שכ׳
 אונסדורף, רח׳ סורוצקין 29, 7גב, השטה שבין
 קואורדינטות רוחב 6J4.oso-633.8so ובין קואורדינטות
 אורך 219.425-219.050: גוש 30298, דו״ח 8: מגרש ו

 בהתאם לתכנית 4906.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 2 לאזור מגורים מיוחד: ב< קביעת בינוי
 לתוספות בניה בתזיתות הבנינים ברחי םורוצקין 37ב
 (להלן בנין א} וברח׳ סורוצקין 29 !להלן בנין 8) לשם
 הרחבת דירות קיימות: ג) קביעת בינוי לתוספת קומה
 בבנינים A ו־15, לשם הרחבת הדירות הקיימות בקומה
 שמתחתיה: ד) קביעת בינוי להוספת בניה בקומת קרקע
 תחתונה בבנין 3 לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה
 שמעליה: ה) קביעת בינוי לבניית גשר להולכי רגל
 בבנין 8: ו) קביעת בינוי לבניית מעליה כבנין \: ז)
 הגדלת מספר הקומות המרבי וקביעה גובה הבניה
 המרבי בכל אחד מן הבנינים: ח< קביעת שטחי הבניה
 המרביים לתוספות הבניה כבנין A ל־ 891 מ״ר: ט)
 קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה בבנין 8
 ל־457 מ״ר: י) קביעת קווי בנין חדשימ להוספות הבניה
 בכל אחד מהבנינים באמור: יא) קביעה הודאות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 '11.8.2003 ובילקוט הפרסומים 3215, התשם־ג, עמי

.3792 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טל׳ 60ו6297 - 02, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

מית האר מקו ת מי י נ ר תב ר אישו ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7! י לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״-בנית מיתאר

 מקומית מסי מי/0ס2/ב״, שינוי לתכנית מי־.200

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תבנית זו חלה על
 פני מרחב התכנון המקומי של מטה יהודה בגבולותיו

 האמורים באזור התכנון והבניה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) פיתוח תיירות ויזמות
 כלכלית ועסקית במושבים: ב) מתן אפשרית לפעילות
 כלכלית לא חקלאית בחלקות א׳, תוך ניצול תשתיות
 קיימות, שמירה על אופיו של המושב ומזעור מפגעים
 ומטרדים: ג) הגדרת זכויות והוראות בניה בשטח הנהלה

 המשקית במושבים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.9.2001 ובילקוט הפרסומים 5023, התשס״ב. עמי 121.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז ירושלים, רה׳ שלדבתיין המלבה י.

 לשם הרחבת יח״ד קיימות באותה הקומה: ג) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור: ד) הגדלת
 שטחי בניה מרביים בשטח מ־2ול מ״ר ל־830 מ״ר: ה)
 שינוי בקומת המרתף משטת שירות לשטח עיקרי בשטח
 של 125.7 מ״ר: ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.6.2002 ובילקוט הפרסומים 5087, ההשס״ב, עמ׳

.2985 

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8591״, שינוי לתכנית
.3831 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 משכנות, רח• מסילת ישרים 15, 17, השטה שבין
 קואורדינטות אורך 632.100 -632.200 לבין קואורדינטות
 רוחב 220.475-220.425: גוש 30048, חלקה 53 במלואה,

 ח״ח 49ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד דרך משולבת
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הוראות בגין הריסת
 מבנים בשטח ובניה במקומם של בנין בן 5 קומות מעל
 4 קומות חניה (קומה עליונה מובלעת בתוך חלל גג
 הרעפים), הכל תוך שמירה על חזיתות הבנ־ן המיועדות
 לשימור על פי תכנית ו383: נ) קביעת השימושים
 המותרים בשטח למסחר, מגורים 60 ית״ד, משרדים
 וצרכים ציבוריים: ד) קביעת קווי בנין חדשים לבניה
 כאמור: ה< קביעת גובה בניה ומספר קומות מרבי: ו)
 קביעת שטחי בניה מרביים לבניה בשטח: ז) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ח) קביעת הוראות בגין דרך משולבת לביטול: ט) קביעת
 הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה לציבור: י) קביעת
 הוראות בדבר אפשרות בניית חניה תת־קרקעית גם

 מתחת לדרך מאושרת ברח׳ מסילת ישרים ואבולפיה.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2003 ובילקוט הפרסומים 3202 התשס״ג, עמי 3237.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8785״, שינוי לתכנית
.1138 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 עזרת תורה, רח־ אבן האזל 11, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 220.275-220.225 לבין קואורדינטות
 רוחב 633.600 - 633.650: גוש 30079, חלקות 33, 34

 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
 לאזור מגורים 3 מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת קומה
 עליונה לבנין, לשם הרחבת יחידוח דיור בקומה
 שמתחתיה: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 כאמור: ד) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־4 קומות
 מעל קומת מחסנים ל־5 קומות מעל קומה מחסנים: ה)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל־2,203
 מ״ר: ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח: ז) קביעת מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
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.2876 
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 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

רטת ת מפו י נ ר תכ ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 חפ/84ו2״, שינוי לתכניות חפ/795ו וחפ/400ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, קרית
 אליהו, רח׳ הזית 22ד - גוש 6ו108, חלקה 55 במלואה, ח״ח

 125, 29ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד הקרקע מאתר
 לבנין ציבורי לאזור מגורים ב׳ מיוחד תוך הגדלת זכויות
 הבניה וגובה הבניה המותר, תוך שינוי קווי הבנין וקביעת

 הוראות הבניה להקמת בנין מגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5273, התשס״ד, עמי 1915.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טלי 04-8356807, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

רטת ת מפו י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 חכ/ו2/ו״, שינוי לתכניות משח/2 ומשח/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעין צבי, מצפון
 לכביש מס׳ 70 (בקטע שבין מחלף זכרון יעקב לצומת פרדים),
 ממזרח לכביש מס׳ 2, כוללת את שטח מאגר המים של מעין
 צבי וחטיבת קרקע מדרום לו בתחום שטחי קיבוץ מעין צבי
- גוש 10947, ח״ח 30ו: גוש 0949ו, ח״ח 93: גוש 11005, ח״ח

.8 ,6 ,3 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח למיתקנים הנדסיים ולדרך גישה אליו: ב) קביעת

 תנאים לבניה ולפיתוח השטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15,
 חיפה, טלי 04-8633448. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, עין ברמל

 30860, טלי 3 ו 04-98452.

 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טל׳ 02-9900888, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בסיון התשס״ד (23 במאי 2004)
 מתתיהו חותה

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז חל־אביב

 מרתב תכנון מקומי רמת גן

ת מי תאר מקו י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מם׳ רג/255ו/2״, שינוי לתבניות רג/60ו/א, שצ/8/

 3/37, רג/768/ב ורג/768/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת גן, רח׳
 החולה - גוש 80ו6, חלקות 496, 516, 520, 531 במלואן, ח״ח
 125: גוש ו8ז6, חלקות 637, 638 במלואן, ח״ח ו 61, 640:
 גבולות התבנית: בצפון - חלקות 635, 636, 639, 645 בגוש
 6181: בדרום - חלקות 508, 512, 3ו5, 25ו (חלק) בגוש 80ו6:
 במזרח - חלקות 635, 636, 640 (חלק) בגוש 6181 וחלקות
 512, 513, 8ו5 בגוש 80ו6: במערב - רח׳ החולה, חלקה 611

 בגוש 6181.

 עיקרי הוראות התכנית: תבנית לפינוי ובינוי הכוללת:
 א) תכנון מחדש של המתחם, פינוי והריסת כל הבנינים
 הקיימים: ב) קביעת אזור מגורים מיוחד להקמת שלושה
 בנינים בני עד ו 2 קומות טיפוסיות וקומה טכנית חלקית על
 הגג, מעל קומת עמודים מפולשת בגובה עד 6 מ׳ ומעל שתי
 קומות מרתף: ג) קביעת זכויות בניה כדלהלן: במגרש ייבנו
 ו23 יח״ד. שטח עיקרי ממוצע ל־49 יח״ד מפונות יהיה 125
 מ״ר ליח״ד. שטח עיקרי ממוצע לשאר 182 יח״ד יהיה 110
 מ״ר ליח״ד. סך הכל 45ו,26 מ״ר שטח עיקרי. סך הבל שטחי
 שירות מעל פני הקרקע 10,626 מ״ר. סך הכל שטח שירות
 מתחת לקרקע 7,168 מ״ר: ד) קביעת שטח ציבורי פתוח
 (שצ־פ): ה) ביטול דרך קיימת וקביעת אזור מגורים מיוחד
 ושצ״פ במקומה: ו) קביעת קווי בנין באזור מגורים מיוחד: ז)
 קביעת תנאים למתן היתר בניה: ח) קביעת זיקות הנאה

 למעבר להולכי רגל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5226, התשס״ג, עמי 4170.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳
 5ו03-67535, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בסיון התשס״ד (23 במאי 2004)
 שמואל לסקר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשם״ד, 6.2004.ו2 3177



 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72450, טלי 08-9788444,
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין, רח׳
 דם המכבים 1, מודיעין, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

תאר מקזנלית ת מי י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ רצ/2/67/1״, שינוי לתכנית רצ/ו/67.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, לכל
 שטח התבנית פרט למגרשים 21, 22, 24 ו־25 - גוש 5418,
 חלקות 12-7 במלואן; גוש 5419, חלקות 13, 20-16 במלואן,
 ח״ח 11, 12, 15; מגרשים 2009-2001 בהתאם לתכנית רצ/

.67/1 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת מגרשי
 התעשיה על פי התכנית המאושרת וקביעת מגרש מינימלי
 לתעשיה ל־20 דונם (למעט מגרש 12); ב) קביעת רצועות
 שצ־פ לגינון בין מגרשי התעשיה לדרכים, לעיצוב וטיפוח
 נופי; ג) הסדרת זכויות הבניה הקיימות במגרשים המוקטנימ
 ותעשיה: ד) התוויית דרכים חדשות: ה) שינוי תוואי דרך
 קיימת מסי ו: ה) קביעת הנחיות, הוראות בניה ותנאים

 להוצאת היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד• הרצל 91,
 רמלה 72430, טלי 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח•

 זיבוטינסקי 16, ראשון לציון 75100, טל• 9647694- 03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

מית תאר מקו ת מי י נ ר הפקדת תכ ב דעה בד  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 רח/73/1250/ו״, שינוי לתכנית רח/מק/250ו/3ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
. ד « י ^ י » n p t r ^ r t 1 , 5 7 0 ש 1 י מ — 1 ״ ל ב מ ־  ו

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח עיקרי מ־10%ו
 ל־120%.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ג׳ בסיון התשם״ד (23 במאי 2004)
 גילה אורון

 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי מודיעין

מית תאד מקו ת מי י נ ר תב ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-5«9ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
ו 11; שינוי לתכניות מד/2020, מד/23 ומד/  מקומית מסי מד/

 במ/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין, השטח
 התחום על ידי כביש 443 מצפון ורת׳ מסי 20 מדרום - גוש
 5616, ח״ח 21: גוש 5631, ח״ח 3, 4; גוש 5632, תלקה 10
 במלואה, ח־ח ו, 2, 9, 12: גוש 5633, ח״ח 4, 9, 16, 18, 20.

 עיקרי הוראות התכנית: א) צירוף שטח לתכנית בגבול
 הצפון מזרחי וקביעת1 כדרך (מס־ 19) ויער: ב) הזזה ושינוי
 של צורת המגרש לבגיני ציבור מסי צ502 לשם שמירת ציר
 במרכז העמק עם זכות מעבר לציבור: ג) שינוי ייעוד משטח
 מגורים ג׳ מיוחד לשטח לבניני ציבור, ליער ולדרך למעבר
 ציבורי להולכי רגל לשטח ציבורי פתוח, ולשטח למיתקן
 הנדסי: ד) ביטול 2 התזיתות המסחריות בשטח התכנית ועל
 ידי זה ביטול הרחבת הדרכים לחזיתות מגרשים אלה
 ב־4 מי; ה) שינוי ייעוד שטח קטע מדרך מסי 6 ו לשטח
 לבניני ציבור ומעבר ציבורי להולכי רגל: ו) שינוי ייעוד
 משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג׳ מיוחד לדרך, לשטח
 ציבורי פתוח ולאזור ספורט: ז) ביטול מתחמים מ-15ו,
 מ-128 ומ-32ו שבאזור מגורים ג׳ מיוחד: ח) שינוי ייעוד
 משטח ציבורי פתוח למעבר ציבורי להולכי רגל, לדרך,
 לשטח לבגיני ציבור, לאזור מגורים ג׳ מיוחד ולאזור מגורים
 מיותר 1 - רבי קומות: ט) שינוי ייעוד מדרך לשטח לבניני
 ציבור לשטח למיתקן הנדסי לאזור מגורים ג׳ מיוחד ולאזור
 מגורים ג׳ מיוחד ו ליער, למעבר ציבורי להולכי רגל; י)
 שינויים בצורתם של הקול דה םקיס של הדרבים מסי 10
 ו־12: יא) שינוי ייעוד מיער לשטח לבניני ציבור: יב) שינוי
 בצורתו של המגרש לבגיני ציבור צן50 על ידי הרחקתו
 מכביש מסי 20 בתוך השטח הציבורי הפתוח (צפ705) ללא
 שינוי גודלו: יג) הגדלת המגרש שבאזור המסחרי (מס׳ 401)
 על חשבון השטח הציבורי הפתוח צפ705: יד) שינויים
 בגבולות החלוקה ובצורת רוב המתחמים בשטח התכנית:
 ט0 שינויים בבינוי הקיים ושינוי טיפוסי המבנים: טז)
 תוספת שטחי השירות לצורכי תניה לפי הוראות מד/2020;
 יז) קביעת הוראות בדבר: גמר גגות, בניית מצללות, מחסנים,
 קולטי שמש, חניה, מסתורי כביסה ויחידות מיזוג אוויר: יח)

 קביעת הוראות בניה אדריכליות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5129, התשס״ג, עמי 543.

 3178 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס״ד, 21.6.2004



 בלבד 1.10 מ׳ לפי המצב הקיים; ד) הוספת שטחים עיקריים
 למטרת גגון: שינוי קו בנין צדי מזרחי מ־ג מ׳ ל־2.60 מ׳ על
 פי הקיים, שינוי קו בנין צדי צפוני מ־3 נר,ל־2.70 מ׳ על פי

 הקיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 0» ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, אזור

 תעשיה דרום, נתניה 42504.-

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

מית ד מקו א ת י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור •תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ הצ/107/1/2״, שינוי לתכניות הצ/50ו והצ/1/2/

.55 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 8125, חלקות 73 - 79 במלואן, ח־ח 72-67, 126, 127.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת חלקות 79-73
 למגרשי מגורים א׳ ומגורים א׳ מיוחד, סך הכל 28 יח־ד-, ב)
 קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבני המגורים: ג) התוויית

 דרך גישה משולבת.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 30.1.1998
 ובילקוט הפרסומים 4606, התשנ־ח, עמי 1296.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור תעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ג׳ בסיון התשס״ד (23 במאי 2004)
 שוקי אמרני

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחה הצפון
 מרחב תכנון מקומי נהריה

רטת ת מפו י נ כ ר הפקדת ת ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות .
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו

 2, רתובות 76442.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי הדרים

ת מי ד מקו א ת י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מס־ הר/3/600/יא״, שינוי לתבניות הר/במ/3/600,

 הר/במ/600, הר/3/600/ה.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, דחי
 מגדיאל - גוש 6407, חלקות 70, 71, 242 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת אזורי מגורים: ב)
 שינוי ייעוד מאזור מגורים בי ושב״צ למגורים ג׳ מיוחד,
 שצ״פ משולב בבגיני ציבור, שפ״פ ושצ״פ: ג) קביעת הוראות
 וזכויות בניה: ד) קביעת הוראות להכנת תכנית בסמכות
 ועדה מקומית: ה) קביעת דרכים חדשות והפקעת שטחים

 לצורכי ציבור.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2002.וו.29 ובילקוט הפרסומים 39ו5, התשס״ג, עמי 8ו8.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, שד׳ הרצל ו 9, רמלה 72430, טל׳ 9788444 - 08,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, רה׳
 בני ברית 7, הוד השרון 45105, טלי 09-7759666, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

ת מי תאר מקו י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 הצ/3/ו/118״, שינוי לתבנית הצ/במ/3/ו/300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה, רח׳
 השושן 43 - גוש 8143, ח״ח 12: מגרשים 311, 320, ו32

 בהתאם לתכנית הצ/במ/3/ו/300/א.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בתכסית מ־30% עד
 ל־%<48.3 בולל שטחי שירות וחניה: ב) שינוי קו קדמי מערבי
 מ־5 מ׳ ל־2.35 מ׳ לפי המצב הקיים: ג) קו בנין קדמי דרומי
 לרה׳ השושן יהיה 5 מ׳, שינוי קו בנין קדמי לפרגולה (גגון)

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשם״ד, 21.6.2004 3179



 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

מית תאד מקו ת מי י נ ר תכ ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דיו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ־תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/13848״, שינוי לתכניות ג/6863 וג/11993.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13195, ח־ח 25, 185.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פת1ת למגורים בי: ב) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 5.12.2003
 ובילקוט הפרסומים 5270, התשם״ד, עמי »80י.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, דחי הרצל 37, קרית
 שמונה, טל׳ 04-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

רטת ת מפו י נ ר תכ ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 ג/12032״, שינוי לתכנית ג/3651.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13143, ח״ח 50: גוש 13145, ח״ח 53ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח
 מגורים (מ2) לשטח למבני ציבור: ב) קביעת הוראות למתן

 היתרי בניה.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 16.1.2004
 ובילקוט הפרסומים 5270, התשס־ד, עמי 1808.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, רח׳ הרצל 37, קרית
 שמונה, טל׳ 6942454- 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 מרתב תכנון מקומי אצבע הגליל

מית תאר מקו ת מי י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ־תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/14064״, שינוי לתכנית ג/5626.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13949, חלקה 5 במלואה.

 עיקרי הוראות התבגית: שינוי ייעוד ע1ל שטח עיבורי
 פתוח לשטח חקלאי (הייעוד המקורי).

 לתכנון ולבניה נהריה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
 ג/12913״, שינוי לתבניות ג/במ/14, ג/במ/21, ג/9088 וג/

.4427 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, הרת1ב1ת
 הרצל והצבעוני - גוש 18134, ח־ח 1, 28: גוש 19916, ח״ח 1,

.28 

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת 24 יח־ד צמודות קרקע
ו מיוחד ו־24 ידדד ב־4 קומות באזור - ׳  באזור מגורים א
 מגורים ג׳ מיוחד על ידי: א) איחוד חלקות: ב) הגדלת זכויות

 בניה לאזור מגורים ג׳ מיוחד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. ההעתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל׳

.04-9879827 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

מית תאד מקו ת מי י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/ו457ו״, שינוי לתכניות ג/4465, ג/302.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש
 6706ו, חלקות 111, 113, 114, 147, 148 במלואן: גוש 16707,

 חלקות 32, 54, 98 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת זכויות בניה על פי
 המוגדר בתבנית ג/302 באזור מגורים מיוחד (תוספת יח״ד,
 אחוזי בניה ומספר קומות) והגדרת החזית המסחרית לפי

 תבנית ג/554.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. ההעתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה, עפולה,

 טלי 6520344 - 04.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 3180 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס״ד, 21.6.2004



 משטח מגורים ב׳ לשטח חקלאי; ד) שינוי ייעוד משטח
 חקלאי לשטח מגורים ב׳ ושטח ציבורי פתוח; ה) קביעת
 הוראות לפיתוח ולמתן היתרי _4ניה: ו) התוויית מערכת

 דרכים עם המערבת הקיימת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה לתכניות מפורטות, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית ו 1751, טל׳ 04-6508554. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן,

 בית שאן, טלי 04-6065850.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי גולן

ת מי תאר מקו י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/3585ו״, שינוי לתכנית ג/2560ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרום גולן - גוש
 202000, ח״ח ג1.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 למגרשי מגורים המתווספים לשכונה הקהילתית ושימושים
 נלווים כגון דרכים, תניות ושצ״פ: ב) שינוי בהגדרת מגרשי
א ושינוי גודל מגרש מ־600 מ״ר ל־900 - ו ל / א -  מגורים מ
 מ״ר ויותר: ג) פריסת דרכים בשטח שעבר שינוי: ד) קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע: ה) קביעת הוראות
 בניה - קביעת/הגדלת: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים:
 ו) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי: ז) קביעת זכויות

 ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2003, ובילקוט הפרסומים 98ו5, התשס״ג, עמי 2886.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טל־ 2*04-696971,
 וכן מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

ת מי תאר מקו י ת מ י נ כ ר הפקדת ת ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגלבוע מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ג/755גו".

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים והאמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. ההעתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,

 הצור הגלילית, טל׳ 04-6800077.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחיק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/11243״, שינוי לתכניות ג/5940 וג/999.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתף - גוש 19127,
 חלקות 34, 35, 40, 41, 46, 47, 51, 56, 59, 60, 67-65, 77-72,
 88-85, 94, 95, 100 במלואן, ח״ח 36, 39, 42, 45, 50-48, 52,
 55, 57, 58, 61, 63, 64, 68, 71, 78, 84, 89, 91, 92, 98; גוש

 19142, ח״ח 1, 33-23.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לאזור מגורים; ב) הקצאת שטחים למגורים, למבני
 ציבור ומסחר, לשטחים ציבוריים פתוחים ושטתים תקלאיים
 לשימור קרקע לפיתוח עתידי; ג) התוויה והקצאה של
 שטחים לדרכים חדשות, שבילים ותשתיותייהנדםיות: ד) מתן
 הוראות בניה, קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית

 מתואמת.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום ו6.200.ו
 ובילקוט הפרסומים 4993, התשס״א, עמי 2953.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508518, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בקעת בית הכרם, כרמיאל, טל׳ 04-9580693, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי בקעת בית שאן

ת מי תאר מקו י ת מ י נ כ ת ת ר הפקד ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
 מפורטות ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת
 בית שאן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/4297ו״,

 שינוי לתכנית ג/במ/150.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: שדי תרומות, רח׳
 שדי תרומות - גוש 23023, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים:
 ב) שינוי בקווי בנין צדיים ואתוריים בתכנית: ג) שינוי ייעוד
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

ת מי תאר מקו ת מי י נ ר אישור תכ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/487נו״, שינוי לתכנית ג/0132ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש
 18926, ח״ח 57.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לאזור מגורים ב׳ למטרת בניה פרטית: ב) קביעת התכליות
 המותרים לכל ייעוד קרקע: ג) קביעת הוראות בניה: ד)
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי: ה) קביעת השלבים

 וההתניות לביצוע: ו) קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 27.7.2005
 ובילקוט הפרסומים 5215, התשס״ג, עמי 5715.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עבו, טלי 9912621-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מית תאר מקו ת מי י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 69 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת ׳׳תבנית מיתאר

.5241 . י  מקומית מס׳ ג/1ו35ו״, שינוי לתכניות ג/5368 -

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אליעזר-
 גוש 5985ו, ח״ח 0ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח מגורים וחדרי אירוח: ב) קביעת היראות והנחיות

 למתן היתר בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניה, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין איו בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית ו ו75 ו. ההעתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,

 ראש פינה 12100.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
ר המאמת את י ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי ת^

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נורית - גוש
 20852, ח״ח ו: גוש 20854, ח״ח 6, 7, 21-19, 24, 27, 28: גוש

 20862, ח״ח 1, 2, 4, 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת יישוב אשר יהווה
 מנוף למשיכה אוכלוסיה חזקה וטובה למועצה אזורית
 הגלבוע וישפיע על תדמית המועצה, כוח המשיכה שלה
 ואיכות החיים בה: ב) יצירת יישוב ״תיירותי־ירוק״ בעל
 ייחודיות, איכויות יוצאות דופן ואחריות סביבתית לאדם
 ולגוף: ו) יישוב ירוק המשתלב בגלבוע ובעל איכות סביבה
 ברמה הגבוהה ביותר: 2) יישוב קהילתית המשלב פיתוח
 תיירותי ייחודי ותעסוקות מהבית: 5) אופי כפרי המציע
 איכות חיים גבוהה: 4) מגוון מגרשים, כולל מגרשים גדולים

 יחסית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיח 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 1ו75ו. ההעתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חדור

 (מאוחד), טל׳ 04-6533257.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

רטת ת מפו י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה לנוף
 הגליל ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
 המזרחי מופקרת ״תבנית מפורטת מם׳ ג/13754״, שינוי

 לתבנית ג/8584.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן - גוש
 16610, ח״ח ו, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: שיקום מהצבת גולני קיימת
 באמצעות הטמנת פסולת יבשה על ידי: א) שינוי ייעוד
 משטח כריה והציבה, שטח מיתקנים ושטח חקלאי לשטח
 ציבורי פתוח: ב) קביעת הוראות לעבודות השיקום והוראוח
 הבניה: ג) קביעת הנחיות לתשתיות: ד) קביעת הנתיות

 סביבתיות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה לנוף הגליל, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508518. ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ה חגל׳־ל דזגזזדחי, 132־ תבור, י להג ן ו ו נ ת לתב י מ ו ק מ ה ה ד ע ו  ה

 טלי 04-6772333.
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 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/2997ו״, שינוי לתכנית ג/ו755.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גושים
 13127-13124, 13280 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת יחידות אירוח ביישוב
 בית הלל על פי עיקרי הוראות התבנית ובלבד שמספרן

 לא יעלה על 726 יח״ד.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 15.6.2003
 ובילקוט הפרסומים 5202, התשס״ג, עמ׳ 3243.

 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/3003ו״, שינוי לתכניות ג/במ/
 296 וג/3487.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר הירדן -
 גוש 13828, ח״ח 7: גוש 3830ו, ח״ח ו, 3: גוש 13832,
 ח״ח 5, 6, 2ו —15, 7ו: גוש 13840, חלקות 1, 2 במלואן,

 ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התבנית: הקמת יחידות אירוח במושב
 משמר הירדן על פי הוראות התכנית ובלבד שמספרן

 לא יעלה על 504 ית״ד.

 הודעה על התבנית פורסמה בעיתונות ביום 15.6.2003
 ובילקוט הפרסומים 5202, התשס־ג, עמי 3243.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

רטת ת מפו י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת ״תבנית מפורטת מס

 ג/11762״, שינוי לתבנית ג/5473.

 השטחים הכלולים בתכגית ומקומם: כפר יהושע - גוש
 11257, ח״ח 31, 32: גוש 258ו ו, ח״ח ו4, 42: גוש 11261, ח״ח

 ו: גוש 11262, ח״ח 1, 4, 6, 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 למיתקן הנדסי כדי לאפשר בניית מיתקן מים לחברת
 מקורות: ב) קביעת תנאים והוראות בניה בגון סוגי המבנים
 המותרים, קביעת קווי בנין במגרש ובן הוראות בדבר שמירת
 איכות הסביבה: ג) פירוט השימושים המותרים באזור

 לבנינים הנדסיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה

 8120ו, טל׳ 04-6520038.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

רטות ת מפו ו י נ ר הפקדת תכ ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/3582ו״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ליד צומת נחל
ו - גוש 13614, ח״ח 8, 10, 12:  עמוד, קידוח נחל עמוד -

 גוש 3860ו, ח״ח 25: גוש 15537, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח
 חקלאי לשטח למיתקנים הנדסיים ולדרך חקלאית: ב)
 קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי ג/2998ו״, שינוי לתבנית ג/3402.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יובל - גוש
 13230, ח״ח 24: גוש 13231, חלקה 35 במלואה, ח״ח 33,
 34, 36, 41-38: גוש 3236ו, חלקה 0ו במלואה, ח״ח 11,
 12, 19, 24: גוש 3237ו, חלקות 116-3, 118, 133-123

 במלואן, ח־ח 119, 122, 138, 140, 141.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת יחידות אירוח במושב
 בפר יובל על פי עיקרי הוראות התכנית ובלבד שמספרן

 לא יעלה על 1,040 יחידות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית•.הממשלה,
 נצרת עילית 17511. ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה

.12100 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

רטות ת מפו ו י נ ר תב ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/2996ו״, שינוי לתכניות ג/3703
 וג/10531.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דישון - גושים
 4353 ו-4356 ו בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת יחידות אירוח במושב
 דישון על פי עיקרי הוראות התכנית ובלבד שמספרן לא

 יעלה על 360 יחיד.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 15.6.2003
 ובילקוט הפרסומים 5202, התשס־ג, עמי 3243.
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה,
 נצרת עילית 17311. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן

 5, נצרת עילית 7000ו, טל׳ 04-6468585,

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

מית תאר מקו ת מי י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/4081ו״, שינוי לתכניות ג/10778 וג 6955.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיתא
- גוש 18403, ח״ח 19.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת חלק- 19 גו/18403
 ללא הסכמת הבעלים: ב) קביעת השטח נטו של בל הבעלים
 בחלקה לאחר הורדת שטח הדרבים והשצ״פ: ג) שינוי ייעוד
 שטח ממגורים ושצ״פ לדרכים: ד) שינוי קווי הבנין בהתאם
 לטבלת הזכויות: ה) הקטנת גודל מגרש מינימלי מ־400 מ״ר

 ל־2ו3 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמי נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי העיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 7511ו. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעדה נפחיי. רה•

 האורנים ו, מעלות-תרשיחא, טל׳ 04-9978030.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהי- המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת,

• הגליל  מרחב תכנון מקומי מרו

מית תאר מקו ת מי י נ ר אישור תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דיו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/3805ו״, שינוי לתכנית ג/2428ו
מם: ר17:ון ~• גרש ת ומקו י נ ב ת ם ב י ל ו ל נ ם ח י ח ט ש  ה

 14035, ח״ח 15: גוש 14270, ח״ח 2. 6.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

מית תאר מקו ת מי י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/14202״, שינוי לתכנית ג/5ו72.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט, רח׳ עילוט
- גוש 17483, ח״ח 16.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול קטע מדרך גישה
 בהתאם לתבנית ג/4927: ב) הסטת הדרך מבתים קיימים: ג)

 חלוקה מנחה למגרשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ־כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים,

 דת׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל׳ 6468585 - 04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

ת מפורגזות ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/2666ו״, שינוי לתכנית ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בנא - גוש
 17386, ח״ח 14, 17, 18.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳
 למסחר ומגורים: ב) ביטולי שטח חקלאי בחזית האזור
 מסחר ומגורים: ג) שינוי מרווחי בניה, גובה בנינים: ד)
 קביעת הוראות למתן היתרי בניה: ה) הסדרת גישות

 ומקומות חניה.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי ג/13251״, שינוי לתכנית ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בנא - גוש
 7399ו, ח״ח 28: גוש 17403, ח״ח 6, 8, 50, 51.

־ ר חקל^׳ ו י ייעוד־ ממז ו נ ; שי ת י ג נ ת ת ה רמו ו ז  עיקרי ו
 למגורים א• ולדרך: ב) קביעת הוראות בניה: ג) הרחבת

 שטח למגורים.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מכמנים - גוש
 19149, ח״ח 7-4: גוש 19157, ח״ח 14, 15.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדרת שטח לשם הקמת
 חווה לרכיבה על סוסים וחמורים: ב) קביעת הנהיות פיתוח

 בתחום התכנית.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 0.1.1995ג
 ובילקוט הפרסומים 4285, התשנ־ה, עמי 2194.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה משגב, ד״נ משגב, טל׳ 04-9990102,
 וכל מעוניין רשאי לעיי; בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בסיון התשס״ד (ג2 במאי 2004)
 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי שקמים

רטת ת מפו י נ ר תב ר אישו ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 42/03/6ו/3״, שינוי לתכניות 142/03/6 ו־42/03/6ו/ו.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: בית ניר - גוש
 34054, ח״ח 1, 4, 8-6; גוש 34056, ת״ת 3, 5, 6, 11, 12; גוש
 34057, ח״ח 3, 11-7; גוש 34058, חלקות במלואן 4-2, 8, חיה

 1, 7-5, 9: גוש 34075, חלקה במלואה, חיח 6, 8, 9.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה י
 להרחבת קיבוץ בית ניר, הכוללת 89 יחיד קיימות ותוספת
 138 ־ית״ד מתוכננות, סך הכל 227 יח־ד, על ידי איחוד
 ותלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי קרקע,

 וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיוןונות ביום
 14.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5253, התשם־ד, עמי 1250.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שקמים, טל׳ 08-5800705, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 ג׳ בסיון התשם־ד (23 במאי 2004)

 דוד (דודו) כהן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבגיה מחוז הדרום

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים שמדרום
 לדרך מסי ו למגרש תעשיה אחד (מגרש מסי 1000) תוך
 ביטול דרך שהופכת להיות לפנימית ורצועת שטחים
 ציבוריים. איחוד מגרשים אלו הוא לצורך הקמח פארק
 תעשיה בניהול חברת תפן יזמות בע״מ: ב) איחוד וחלוקה
 מחדש של מגרשים מסי 38-31 לשני מגרשים (3100, 3200)

 תוך ביטול רצועת שצ״פ וקצה סובה מאושרים.

 הודעה על התכנית פורסמה בעיתונות ביום 2.10.2003
 ובילקוט הפרסומים 5234, התשס״ד, עמי 222.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לחכנון ולבניה מרום הגליל, מירון 13910, טל׳
 9806ו04-69, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי משגב

ת מי תאד מקו י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד עה ב ד ו  ה

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 ג/4402ו״, שינוי לתבניות ג/5268 וג/14085.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מנוף, רת׳ מנוף -
 גוש 9808ו, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון שכונה בהתאמה
 לתכנית הרחבה כוללת, הסדרת מערכת הדרכים והתאמתן
 לצורכי ההרחבה, קביעת הוראות בניה, זכויות והגבלות
 בניה על ידי: א) שינוי ייעודי קרקע; ב) קביעת הוראות
 בניה: ג) קביעה הנחיות לעיצוב אדריכלי: ד) התוויית דרבים

 תרשות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 7511 ו. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, ד״נ משגב,

 טלי 04-9990102.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי משגב

רטת ת מפו י נ ר תב ר אישו ב ד דעה ב ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/8550״.
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנווז/ה הפנדדה

 מינדל גומרוד
 אליהו מנטה

 פרתזקי[ הדסה אד

 נוימן שוטנה
 גורדון סימה
 רנונר טמואל
 ברוכי! לאה

 קרופוצקי בלה
 זינגר ליאוניה

 לידך מרדכי
 רוזנבאום לאה

 כתר גבריאל
 הרבססמן מאשה
 הובסטמן מאשה
 בר און אריאלה

 סרגה ויקמור
 ברונזניק מנוך

 ילין אראלה
 לינדיפלד אסתר

 בן יאיר יואב
 ארדמן אורנה
 תירוש יצחק

 נאומבורג יחזקאל

 מינדלברי 1/02/2003 ו

 אליה1עזרא 21/11/2002

 טווניק זאב מנדל 27/01/2004

 שטרן שמואל 07/03/2004
17/06/2003 
25/01/1999 
04/01/2004 
08/03/2004 
30/04/2004 
23/03/2001 
15/04/2004 
08/05/2001 

 ברגר פונסס
ו יצחק  רטנ

ן אברהם  במכי
 רחלין יצחק

 זינגר יוסף נתו
 לידו אסתר
 תורן דב1רה

 כתר מריה
 הרבסטמןטלמה 08/04/2004
 הדבסטמןאלקה 07/09/1991
ו בתך צבי 06/04/2004  אופי
 סרגה רפאל 11/11/2003
 ארונובסקי גרמיו 01/05/2004
 האליצקי יאנינה 18/03/2004
 פרלשטיין מרטין 29/05/2003

 בן יאיר שמחה 29/03/2004
 נינגרטן שרה 29/03/2004
 תירוש חנה 28/02/2004
 א1רמן ר1ח מינה 05/05/20040

 צוואות
1/9163 
1/9173 
1/9178 
3/9067 
1/9183 
1/9185 
1/9186 
1/9190 
1/9192 
1/9193 
1/9195 
1/9197 
1/9198 
1/9199 
1/9200 
1/9201 
1/9204 
1/9205 
1/9207 
1/9212 
1/9214 
1/9215 
1/9216 

 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

ז ו  הרשם לעניני ירושה בתל אביב, וזז׳ השלושה 2, יד אלי

 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטידה

 קורוצ׳רו דיאנה
 מנואילוב אולגה

 צברי מרגלית
 רוט אהרן יהודה

 רטלבך מאיר
 אפרים אלון
 עטיה דיזל

 שפי מלכה
 יפידוף יהונתן

 זונטג איזיק
 שמי מלכה

 מזרחי יצחק

09/10/2000 
28/02/2004 
02/01/2004 
15/02/2004 
26/10/2003 
07/01/2004 
12/02/2004 

23/11/2003 
19/09/2003 
05/10/1993 
04/03/1 984 
18/03/2003 

 מסי
 תיק שס המנוח/ה

 ירושות
 2/52685 קפלו פריידה
 2/57728 אללוף י1סף
 1/58342 צלאח דהרה

 1/58344 ר1ט שרה
 1/58347 רשלבך שרה
 1/58353 אפרים נגיה

 1/58354 עטיה דוד

 1/58355 גרינברג שוטנה
 1/58356 יפידוף אסתר

 1/58357 יונטג זהבה
 1/58360 נרמברנ מסס
 1/58361 :חוחי מליזה

 הודעות לפי חוק הירושה, החשב״ה-1965

ואה או רושה, צו קיום צו ו י צ ת על בקשות ל דעו  הו
ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ  מי

ה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לתוק הירושה,  ניתנת מ
 התשכ״ה-1965, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

, ירושלים 2 ו  הרשם לעניני ירזשה בירושלים, רח׳ יפו 6

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם ה«וח/ה הפטירה
 מס
 תיק

 שטאוב דב
 דדכמן תקוה

 צלניק דוד
 מלמיאן ידיד

 גייני מנטה מדים
 בסוס אליהו

 מילגרוד יוסף
 אוזנה קטי

 מילגרוד יוסף
 בריסמפוטוט) רה

י רבקה ורג־ ׳  נ
 גלס צמח דוד

 דונחין יואל
 חזן מכלוף

 בןזאב רחל
 בן זאב רחל

 מתתיהו משה
 גהן ובקה

 ששון אילנה
 גזי מישל

 חן שחר

 מוגילבמקי פניה
 בצראי דוד

 שימלמן אריאל דוד
 גריסק גרמן

 יעקובוביץ יניב
 דינור אילנה

 בונט ניר

 נמיוובסקי ולריה
 דוד פור גבריאלה

 כהן מוסל
 בן דוד שמנאל
 צבר אבשלוס

 טלמור לאה

 שטא1ב מלה 21/05/2000
 דרכמןרפאל 27/01/2004
 צלניקסימה ׳01/01/200
 מלמיאןדינה ,׳12/03/200
 גיני מנשה אריה 06/01/2004
 בסוס יהושע 18/08/2003
10/03/2004 
22/02/2004 
10/03/2004 
07/03/2004 
04/07/2001 
28/04/2004 
23/01/2004 
20/04/2004 
03/05/1980 
20/01/2004 
14/03/2004 
31/03/2004 
11/05/2004 
16/03/2004 
30/04/2004 
25/04/2004 
21/04/2004 
10/11/2003 
17/05/1991 

 מילגרוד ביילה
 אוזנה יובל

 מילגרוד יצחק
 בדיסק חנה
 נמדר מרים

 גלם היה שרה
 דונחין גומה

 חזן אורן
 כהן יצחק

 כהן ב וי נדה
 מתתיהו איתי

 גהן שמעון
 ששון בתיה

 גזי דוד סולומו
 הדר שדה

 גולדברג נסיה
 בצראי מויס

 שימלמן רבקה
 גריסק אנה

 יעקובוביץ בנימין 19/04/2004
 דינור אברהם 23/03/2004
 במט מרים 05/05/2004
 שומיאצקי דנסיה 30/01/2004
ס 12/03/2003 י ו פ א ו ו פ ד ו  ד
 כהן משה 23/01/2004
 בן דוד אבשלום ס 13/07/2001
 צבר רבקה 14/05/2004
 וייס אדנוונד 01/04/2004

ת ו ש ו ר  י
1/9162 
1/9164 
1/9165 
1/9166 
1/9167 
1/9168 
1/9169 
1/9170 
1/9171 
1/9172 
1/9174 
1/9175 
1/9176 
1/9177 
1/9179 
1/9180 

1/9181 
1/9182 
1/9184 
1/9187 
1/9188 
1/9189 
1/9191 
1/9194 
1/9196 
1/9202 
1/9203 
1/9206 
2/8944 
1/9208 
1/9209 
1/9210 
1/9211 
1/9213 
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 שמ המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעניגי ירזשה בתל אביב, רה׳ השלמוה 2, יד אליהו
 (הנושף

 19/11/2002 לוי מינה
 02/02/2000 ל1י מינה

 20/02/2004 לב מלכה
 13/01/1973 הראל עדנה

 שמברג אפרים
 שמברג מלכה

 לב יעקב
 ששו! מורד

 רבינוביץ ארנולד ן 6/12/2002 ו רבינוביץ ג׳ינם מל
 שומרוני עידו 21/06/2002 שומרוני אילן

ני ׳  מוישה דוד 14/04/2003 מוישה ;
 פוגל ישראל 31/03/2003 מרקוס ציפורה
 קוליק ולדימיר 29/11/2000 קוגוט מריאנה

תן  הורוביץ יצחק 02/02/1977 פרץ או
 זילברמן פנחס אבו 14/03/2004 זילברמן רחלי
 אמינוב אברהם 03/02/1998 אמינוב מרינה

 הורוביץ בילה 09/04/1989 פרץ אורון
 צרניק בורים 03/05/2000 צ־רניאק נינה
 אביקזר שמעון 15/05/2003 אביקזר זהבה

 חוריש סם 19/01/1996 חורש משה
 מרדכי אדמונד 14/08/2003 מרדכי ויולט
 טסה ברכה 29/01/1983 טסה נתנאל

 מזורנקו לב 06/04/2004 מזורזקי אלה
 טסה יצחק 19/01/2003 טסה יוחנן
 טסה בנימין 31/01/1976 טסה יוחנן

 מנור סופיה 01/02/2004 יעקבסון אינה
 בראנסי סעדה 02/12/1997 בראנסי ח׳אלד
 מטר לייב 30/10/2003 יעקבסון אינה
 גולדברג פרידה 16/09/2001 גולדברג יוסף
 קרימקה ישראל 06/02/2003 קרימקה מוסל

 גואזי ניסיס 28/12/2003 ג1אזי יק1ט
 מנדלמח ל1סי 24/02/2004 דביר שרה

 סומן סוליקה 01/04/2003 פרץ אנט
 רטה מולה 11/05/2003 אלמיטו רמה

 יצחק דניאל 16/01/2004 יצחק נילי
 גואטה עופר 17/03/2002 גואטה אלונה

 שניצר יעקב 23/06/2001 שניצר עופר
 רוזנבלנם חיים 16/01/1993 דוזנבלוס אנה חנה

 אלישע חביבה 26/03/1954 אלישע אבי
 מנדל ברנה 11/04/1998 מנדל יעקב

 פלדמן דוד 05/10/2003 שטרנברג אברהם
 בקשי מסעודה 08/02/2002 קרקסוני נדרה

 רפס יעקב 20/06/1976 רפס לולה
 שבח יפה 29/07/2003 שבח אורי

 לוי הוגו 04/12/2003 לוי יהודית

 צאק צבי 05/11/2003 צ׳אק אילנה
 בלנקשמיין יוליה 25/02/2004 בלנקשטיין דניאל

1/58434 
1/58435 
1/58436 
1/58443 
1/58445 
1/58447 
1/58449 
1/58450 
1/58452 
1/58454 
1/58456 
1/58457 
1/5S458 
1/58459 
1/58461 
1/58463 
1/58465 
1/58466 
1/58468 
1/58469 
1/58470 
1/58473 
1/58474 
1/58476 
1/58480 
1/58481 
1/58482 
1/58484 
1/58485 
1/58486 
1/58489 
1/58492 
1/58497 
1/58500 
1/58501 
1/58505 
1/58508 
1/58509 
1/58510 
1/58514 
1/58516 
1/58517 
1/58521 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 ירושות
 1/58362 מחויתי כרמלי 08/08/1996 חח1וימי טל
 1/58363 שני יואב 03/03/2004 שני אביבה

 1/58364 מזרחי נסים 04/09/2002 מזרחי יצחק
 1/58366 מחויסי ירדנה 00/00/0000 מח\וימי טל

 1/58367 שינבוים שרה 19/08/1995 שיינבוים שלמה
 1/58371 אלי זיהה 22/02/2004 סתי גאולה

 1/58372 דוגרו נחמה 07/06/1988 חלפח אסתר
 1/58373 רשת צפורה 19/07/2002 מאירי ליאורה

 1/58374 רוצנסקי יאן 19/01/2004 רוצינסקי מרינה
 1/58376 דוגרו יצחק 21/12/2003 מלפו! אסתר

 1/58377 בורמד יהודה 18/01/1972 ב1רמד אלי
ה 25/02/2004 זיגפריד קהן זאב ז ו ו  1/58378 קהן

ד מרדכי 26/05/1977 בורמד אלי מ ר  1/58380 מ
 1/58381 בורמד סלומון 13/09/1983 בורמד אלי
 1/58382 בורמד פריחה 02/10/2001 בורמד אלי

 1/58384 יעיש יה1דה 01/12/1998 מחוויטי טל
 1/58387 שאשא אדוארד 26/02/2004 שאשא אמיליה
 1/58388 שפנדורף דב 22/02/2004 שפנדורף יעקב

 1/58389 סומך ששוו 23/05/2002 סומך כרמלה
ה 31/10/2003 ויסמן אברהם  1/58391 וייסמן צצלי

 1/58392 עמר שלמה יעקב 14/12/2000 אטיאס עמר נ1עמ
 1/58395 פופיק יוליה 23/01/2004 פ1פיק אפרים דניא

 1/58401 ונדנברג עליזה 24/02/2004 בן סירא מרים
 1/58405 סגל יונתן 07/03/2004 סיח קמי

 1/58406 ג1רטלר גיטלה 06/12/2003 גורטלר שמואל
 1/58407 סיני טובה נמחה 18/05/2001 סיני אהתו

 1/58409 חתוכה רונו 12/02/2004 חתוכה מלכה
 1/58410 סיני אבי של1ס 19/05/2002 סיני אהרון
 1/58412 אנגל מרדכי 05/08/1995 אנגל גרשון
 1/58415 הרמן ראובן 06/02/2004 הרמן סימון

ל 12/02/2004 בראונברידג׳ סופי י ידג א  1/58416 בראתבו
 1/58418 מיזרץ פסח 31/01/2004 מיזדץ חנה

 1/58119 השילוני משה 30/01/1997 דורפצאון רחל
ץיעקב 03/02/2004 דרור תמר  1/58421 אלפרובי

 1/58423 שמש חתון 23/11/1998 ירונדיס ויויאן
 1/58424 שמש יוסף 25/07/2002 יר1נדי0 ויויאן

 1/58425 ניב אלדד 10/03/2004 פריוה ניב אורלי
 1/58427 גילינסקי שמש א 02/01/2004 שמש חיים

 1/58430 מרקור דנה 26/01/2004 מרקור איתמר
 1/58431 דבורה מלכה רג׳13/02/2003 כה! יוסף

 ילקוט הפרסומים 5306. בי בתמוז החשם״ד, 21.6.2004 ד8ו3



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המטה/ה הפטירה

 הרשס לעגתי יחשה בתל אביב, דחי השלושה 2, יד אליהו

 (המשך)

 1/58610 גור אבשלום 14/09/2003 פירסמנברג זיוית
קו פנחס מרדכי  1/58611 צוקרשלמה 26/07/1988 צו
 1/58612 צ1קר מרים 17/04/1987 צוקר פנחס מרדכי

 1/58614 דממו מאיר 24/10/1993 לוי ורדה
 1/58615 פליסאד1לף 21/08/2003 סלים מאה

 1/58616 בוכבוט אברהם 17/09/2001 בוחבומ מרגלית
 1/58619 דרויש מרים 13/03/2004 דרויש יוסף

 1/58620 דומב אברהם 22/11/2002 דומנ רות
 1/58622 מגדל יעקב 03/09/1991 מגדל יהושע
זה 26/04/2004 מגדל יהושע י  1/58623 מגדלרו

 1/58624 אלפנדרי חנה 18/03/2004 מושקוביץ רצקה
 58625/ו בילנקי חנה 19/02/2004 ברקן רא1בן

 58627/ו רוזנבלטודיס 15/12/2003 רוזנבלט במרדו
ץ מיכאל בי  1/58628 רביץאדלה 21/02/1997 ו
 1/58629 הכטשרה 26/07/2003 אברהם יוכי

 1/58630 פלגי אשר מנחם 03/03/2004 לוי טליה
 1/58635 רביץיעקב 18/10/1995 רביץ מיכאל

 58637/ו טון חוה 28/08/2003 טון יוסף
 1/58641 שרידה עובדיה 09/11/2003 שרידה יוסף

 1/58643 אברהסגניה 01/12/2002 כהן ציונה
נד  1/58644 מלח אריה 11/11/1956 מלחאדמו
 45'1/586 נגריו אוריאל 1/2003 25/1 נגרי! לילית

 1/58648 אסראף חנה 31/05/2003 אסראף אדמונד
 1/58653 בורשה אסביר 01/02/2004 בורשה לילה

 1/58654 תלביה שמחה 20/01/2004 חיו מריס
לן  1/58661 אביטבול גבריאל 14/06/1996 אבימבולאי
לן לאי  1/58662 אביטבולמרסל 20/08/2003 אביסבו

 1/58663 עקירברחל 30/08/2003 עקירב אבידן
 1/58664 בלא1שמיין מריוס7/02/2003 ז בלאושטיין מירה

 1/58665 זכריה נתון 21/08/1988 כהן דליה

 5/16294 מאובר יולינה 18/12/1999 וייס יצחק
 2/46476 דני א לי טובה 15/01/2003 דניאלי יהושע

 2/54159 גצלר חיה 09/11/2003 בנימין מאיר
 2/57216 סולומון אלכסנח 14/11/2003 קרפ רנה

 1/58666 אשכנזי ברוך 26/03/2004 אשכנזי ראובן
 1/58669 גלבלוםזאב 07/01/1989 גלבוע צבי
 1/58671 גלבל1ס שרה ס. 25/06/2003 גלבוע צבי

 1/58673 סברוב תמר 08/02/2004 ניב עדנה
 1/58675 ערפאח מוסא 26/12/2003 ערפאת רבקה

י מוחמד או ל א נ  1/58677 גבאלי אחמד 05/04/1993 ג
ו אבא זיוה  1/58678 בן אבא בכור 30/08/1993 נ
ן שושנה  1/58679 רםיןיצחק 12/02/2004 וסי
ר הרברט S2004/20/0 סמיננר נעמי ג נ 1סמי /58680 

 1/58681 ס1טיצקידב1רה 02/03/2004 סומיצקי אריה
 1/58682 האזה אסתר 04/02/2001 אלחדיף הלנה

 שם המבקש/ת
 תאחך

 ש0 המנוח/ה הפטירה
 מעי
 תיק

 2/12/2003 ו צור מלכה
גלררחל  15/01/2004 אנ

 17/01/2004 רביטביץ הושע
 03/11/2003 קמפיאסיעקב

 17/06/2003 לוי קרן

 קניאל ישראל
 אנגלר קלמן

 רבינוביץ ינסף
 קמפיס משה

 לוי אסתר

 ריכטר סיגל מריס 27/02/2003 ריכםר אביגדור
 רות יוסף 29/02/2004 צדוק ענת

 ודס אדית 07/03/2004 סיון קטי

 שמשון שמואל 18/01/2004 שמשון מריס-מניו
 ניסים אברהם 2003/ 01/11 אברמוב דנה

ישראלה 17/03/2004 כהן משה מרדכי  כהן
 פישמן יטטי 25/03/2004 לובלינר אביגיל
 בן יהודה אריה 02/04/2003 בן יהודה פרידה

 פופיק יטי 04/02/2003 פופיק פדן עדי
 דינור מורים 21/02/2004 דינור עירית

 פופיק שלמה 21/01/2004 פופיק פדן עדי
 זילברמן פפי 09/01/2002 ויידרגורן פרימה
 נדיב מיכל 21/10/2003 ריינהולד עפרה

 פיינגולד יפים 28/09/2002 אפמקרייב מגויט
 אביחנן שלמה 13/08/2003 כהן מלי

 מזרחי מנשה 14/05/2003 מזרחי דבי
 חדד שמעון 05/02/2004 חדד אבנר

 בלאט לאה 09/09/1999 בלאט שפרה סמו
 שייןהנריק 14/02/1999 גרינפלד אניטה
ינבלוםדליה י  מוסקוביץדדד 23/11/2003 ו

 לברטובסקי יעל 18/04/1982 ברלב בנימין זאב
 פיבוניה יחיאל 28/10/1995 תל אוד דינה
 פיבוניה צביה 28/12/2003 תל אור דינה

 מורד1כאייב מישו 24/10/2002 מורדוכאייב פריד
 ביג כדורי 02/12/2003 ביג לילה
 כהן כדורי 21/09/1982 כהן עבוד

 ליק1ארניק רחל 22/07/1978 ארצי הרציג מדג?
 אמסלג אשר 07/01/2004 אמזלג רוחמה

 יפה רם 29/02/2004 יפה רוני
ס 10/07/1972 דדוש שרה ק מ ה ש מ ץ  כ

 כהן סוזנה 27/02/2004 כהו ציון
 שם טוב שרה 2003/ 03/11 שם טוב רבי

 כה! אורה 28/01/2004 כהן יעקב
 מינסה סימון 11/10/2003 סימוו גרשון

י ז י עו ט נ י 05 ג /10 ל 2002/ א ר ש ׳ י מ מ  נ

 סינאי יוסף 21/06/2002 בהגת סינאי
 לוי שלמה 1/01/2004 1 קומפורטי אסתר

 ירושות
1/58523 
1/58529 
1/58530 
1/58534 
1/58535 
1/58537 
1/58538 
1/58405 

1/58539 
1/58541 
1/58543 
1/58547 
1/58549 
1/58550 
1/58551 
1/58553 
1/58556 
1/58558 
1/58560 
1/58563 
1/58567 
1/58568 
1/58570 
1/58573 
1/58575 
1/58581 
1/58582 
1/58583 
1/58585 
1/58587 
1/58590 
1/58591 
1/58592 
1/58593 
1/58595 
1/58596 
1/58599 
1/58601 

1/58603 
1 /S860JJ 

1/58605 
1 /'58609 
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 הרשם לשיני יחשה בתל אביב, רה׳ השלושה 1, יד אליוד
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 (המשך)

 מסי תאריך 1/58755 צתיתובסקי ציפה 27/02/2003 ויקובה לורה

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת 1/58757 ליב1ר מייסי 31/03/2003 ליבור ג׳רלך

 ירושות 1/58760 קורן יה1דית 24/11/2003 קורן אפרים
 1/58683 וינזפם הילדה 06/02/2004 תירוש חיים 1/58763 רסקין נתן 19/03/2004 רסקין דפנה

 1/58684 שילה יעקב 23/01/2004 .!ווילה זהבה 1/58766 מלמד שושנה 04/01/2004 מלמד יהח־ה
 1/58685 וחמיאן דבורה 03/11/2003 לוידוידי 1/58767 רחבי ציון 26/12/1992 כהו דליה

ל משה 1/58770 רויטר בנימין 18/12/2003 רויסר אדם יעקב  1/58686 מלול סימון 21/12/2003 מלו
 1/58687 פצשקובסקי פיוט 27/08/1984 פצשקובסקה ברב! 1/58774 ידידיה משה 1/02/2004 ו עזיזו שלמה

 1/58688 דודי תנוס 20/01/1979 לוידוידי 1/58775 דמידיאנו סורל 12/03/2004 דמידיאנו סלי
 1/58689 דישלו חשה 16/03/2004 ־ישל1 אסתר 1/58777 בן דוד יוסף דוד 11/12/2003 בן דוד איל רועי

 1/58690 קשת שמואל 04/10/1992 קשת-לפידרבקה 1/58778 בוםנר דליה 26/11/1990 בוסנרו נחום
 1/58691 כהן שרל 21/03/2003 כהןאסטרלה 1/58779 ברקוביץ יוסף 24/12/2003 ברקוביץ עליזה

 1/58692 שורץ דמימרי 17/08/2003 טוריו 1לריה 1/58780 שאקי לאה 17/10/2002 שאקי יהוישיב דו
 1/58694 גוילי נתן 26/02/2004 גוילי ריינה 1/58781 וורונה נחום 01/03/2004 הייבלוס צפורה

 1/58695 כה! אסתר 02/06/2000 ברקובץ רבקה 1/58783 ברנשטין יצחק 24/03/2004 ברנשטין יונתן
 1/58697 גרוס עמליה 22/12/1991 גרוס שי צוואות

 1/58698 אבשלומובה מרי ׳18/08/2003 אבשלומוב אהרון 2/55217 בוקאי רפאל 09/12/2003 מילוא מעין
 1/58699 גבע יהודה 02/12/2003 גבע שרה 1/58341 גרייף ברוניה 16/09/2003 לאופר שושנה

 1/58700 פריישמם רבקה 16/03/2004 פריישטדט בורים 1/58343 לופו סבינה 19/03/2004 בוקסבאום מירה
ן  1/58703 פריישט ליב 20/02/2001 פריישטדט בוריס 1/58345 סלמן דוד 11/09/2003 סלמןקטלי

 1/58705 בונו פורטונה 23/02/1990 אשל שושנה 1/58346 ויינשטין אבינועם 05/02/2004 ויינשטין רות רואי
 1/58708 זליג פישלייב 10/02/1998 רוזן שרה 1/58348 פרנקל פלוריאו 14/12/1999 פרנקל הלנה
 1/58713 שרון פסיה 05/03/2004 שרון יעקב 1/58349 סורוקר שמחה 04/03/2004 סורוקרזיוה

גל אסתר 04/08/2000 פורטנוי שולמית  1/58719 שוורץ מרסל (מר: 23/09/2000 שוורץ פאולה 1/58350 אנ
 1/58722 שילקרוט פבל 04/10/2003 שילקרוט קונםמננ 1/58351 גרציאני יצחק 07/07/2003 גרציאני דבורה

 1/58723 שליט רוזי 25/10/2003 בייטל הניה - 1/58352 אנגל יונס 26/07/2002 פורטנוי שולמית
 1/58726 אמר יעקב 13/12/2003 קניאס ברכה 1/58358 הזקיהו מנחם 21/08/2003 חזקיהו מרדכי

אד  1/58729 שורץ אליאס 28/01/2004 רוהלד נעמי 1/58359 דוידי דוד 2002/ו23/0 דוידי אלישבע(
 1/58730 קורץ מכבי 07/12/2003 קורץ רחל 1/58365 גת אלכסנדר 10/02/2004 מעוז אשר

 1/58732 הרלם רחל 11/02/2004 הרלס אילן 1/58368 גוויטה פליכס(אש 04/08/1999 גוויטה עשירה
 1/58733 מגדל לאה 21/02/2004 מגדל שלמה 1/58369 רוט נטליה 04/01/2001 רוט מאיה

 1/58734 בריח שושנה 14/05/2001 בריח אורי 1/58370 קמחי רני 08/12/2003 קמחי אליעזר
 1/58736 בריח משה 31/03/2003 בריח אורי 1/58375 יעקב אילן 23/01/2004 אדרי חנית
 1/58737 גרדשמין חסיה 02/04/2004 פייר גילה 1/58379 ערער שלמה 26/02/2004 ערער רינה
 1/58738 ברקוביץ טרזיה 04/03/2004 כהו שרה 1/58383 וילנר הינדה 28/12/2003 בר צפורה

 1/58739 כהן רוחמה 15/02/2004 אוריה מיכל 1/58385 וייס לילי 18/01/2004 וייס ליאופולד א
 1/58740 כהו חנו 16/10/2001 כהו תלמה 1/58386 גליצר פלץ פסיו 04/09/2003 מינץ ריבהנרבקה)

 1/58742 מולכו יוסף 05/09/2003 מולכו רחל 1/58390 אלבוקרק צמח 13/12/1994 מאיו אבנר חי
 1/58743 כהן עדי 02/03/2002 כה! תלמה 1/58393 נגלר אברהם 10/03/2004 קורן חיה

 1/58745 זוכביצקי שושנה 07/01/2004 זכאי יעקב 1/58394 שרעבי לאה 28/05/1997 דוידי משה
נר פיליפ 27/02/2004 ברנדינר סבמלנה  1/58747 שמרן מקס מאיר 14/07/1995 שטרן אוריאל מש 1/58396 בתדי

 1/58749 אהרונברג ארנולז21/03/2004 אהרונברג אלו! 1/58397 ברוך טוויג רחט 08/03/2004 לסקר קרוליו
 1/58750 פ תא ל עזרא 19/03/2004 פתל מזל 1/58398 כהן עמוס 31/01/2004 כהן ורד

 1/58751 מזרחי פורטונה 10/08/2002 מזור אברהם 1/58399 ברונר יצחק 30/01/2004 ברונר מרים
 1/58753 מירזאכן לויזדה 05/07/1993 ל1יזדה שרה 1/58400 רוזנברג טוניה 18/03/2003 סבצ׳ינקוב מרינה
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעניני יחשה בתל אביב, רה׳ לשלושה 2, יד אליהו

 (המשך)

 אייוון רבקה
 יוגב אמנון

 וסרבו אילה
 מזרז מ ישראל
 למקה אפרים

 להם אליה
 דוברה אברהם

 מנסורי מוזפר נזיל
 גרינברג איריס

 כהו גיל
 ברסלבסקי איתן

 םלפסר רות
 קלנזן חנה

 שריג מריס
 בר יוסף עזדא

 ברמץ חנה
 אביגד זמירה
 פישר יששכר

 כהו גרמי

 עבדאלוחיס סו ב!
 גיא אנה

 סגל יהודית
 תדיר עמיקם

 אורן יוסף
 ליםבין ארקדי

 ש ס טוב זאב
 פינבוג ענת אניטר.

 סמוי־ פנינה
 ישראל תקוה

 ששון אוה
 ורונה צלה

 שמרן ישעיהו
 עיני גרנוי

 אבומק יעקב
 רב ט בנימיו
 יונה עומרי
 שגב עפרה
 וטגב עפרה

 ויינםראוב דוד
 חרקו לדיה
 הנדל חיה

 ליפקיו ואלנטינה
 גילוזמן »3זתד

 לב רן
 גלסריו נחמה

 אייתן עזרא 18/02/2003
 יוגב רנה 27/01/2004
 וסובך היים יונה 07/01/2004
ט 19/01/2004  שבתאי אלבו
גוט ט 22/03/2004  שטואוס מו
 פנתסוביץ אמנון 16/03/2004
 דובהובוטקה א חו1/07/2003ו
 מוסווי יעקב 05/11/2003
 כהן ויקטוו 13/05/2003
 איסלנד משה 08/03/2003
29/02/2004 
17/01/2004 
23/02/2004 
30/01/2004 
14/01/2003 
15/02/2004 

 בוסלבסקי צבי
 מוקוביץ שוה

חל ו ו מ כ י  ו
 שויג שמעון

 יוסף יוסף
 בומץנת!

 טומשינסקי מילונו 17/02/2004
 צור חנה 10/02/2004
 כהן אברהם 10/11/2003
ו 2/1 ו /  סולטאנה עבד אל 999 ו
 מוסקוביץ פרא אנ 18/02/2004
 סגל מאיר 21/02/2004
 דודיך איתוןאוטו) 20/02/2004
ו 30/01/2004 ו ט ו א ר ז ו ה ע  ט
 ליטביו גרש 21/04/2003
 שם טוב צבי סלים24/02/2004
 פינברגאילה 20/10/2003

19/02/2003 
16/01/2004 
20/02/2004 
05/03/2004 
10/03/2004 
09/04/2003 
06/04/2002 
04/03/2004 
26/02/2004 
23/11/2000 
23/01/2004 
20/02/2004 

 סמדר דוד
 ישראל חרמן
 פרידמן אוה
 ודונה קופל
 שטון מלכה
 סלח שמעון
 אבהנוק חנה
 ירוד ישעיהו
 יונה אברהם

 גולדברג יעל
 גולדברג משה
 ג׳קואל אסתר

 גולדנשטיין סנדה 14/04/2000
 הנדל טובה 07/02/2003
ט דיאנה 09/03/2004 ו פו פו  ו
19/02 ו יוסוו 3004/ מ ז ו ל  נ

 לוינשטייו משה 02/06/2003
 גלסמו מאיר 28/03/2004

1/58494 
1/58495 
1/58496 
1/58498 
1/58499 
1/58502 
1/58503 
1/58504 
1/58506 
1/58507 
1/58511 
1/58512 
1/58513 
1/58515 
1/58518 
1/58519 
1/58520 
1/58522 
1/58524 
1/58525 
1/58526 
1/58527 
1/58528 
1/58531 
1/58532 
1/58533 
1/58536 
1/58576 
1/58577 
1/58578 
1/58579 
1/58580 
1/58584 
1/58586 
1/58588 
1/58589 
1/58594 
1/58597 
1/58598 
1/58600 
1/58602 
1/58606 
1/58607 
1/58608 
1/58613 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 בירן ופלאי) לירז
 אליהו יחזקאל

 איתן פנינה
 פלט שלמה

 כרמל יונתו נילי
 פדוכטמן פאולינה

 שמעוני רפאל
ו יוכבד ו ו  ב

 מאנדל יפה סוניה
 ססולרו יפה

 חיים אדריאן
 זמר טוב מרסל
 שושני אברהם

 שביב שלמה
 לוי מינה

 טדייביש אהובה
 ווסקובויניק מיש?

 יהונתן ודד
 רוזנןזל אלגרה
 הורביץ שילה

 ליזר יצחק
ו יצחק ז  לי

ו עדה סעדיו  אספי
 שמהיהו עמנואל

 ומווה אסתו
 שטייפמו נטליה

 וקס סחו
 יל! אסתה

 קיבש שוה
 פרחי אתי
 הדיה מזל
 ברנד רחל

 פרימן רפאל
 ,דרך מישלין אנק
 בן שלום שושנה

 משל פאול
 בריילובסקי עירי

 שרון וורה
 ארז אירית
י שו(0נה ו  ל

 פז דליה
 בנבנישטי יצחק

26/05/1976 
28/07/2002 
11/03/2004 
14/01/2004 
12/03/2004 

 וישינסקי נתן
 אליהו נגי
 איתודוד
 פלט חנה
 יונתו נתן

 פווכטמןברנדד 26/10/2003
 וובינשטייו ינטה 26/05/2003
 ברוך דוד 27/09/2003
 יפה משה 02/02/2004
 ויסמוניסו 17/01/2004
 חיים אריאלה 02/11/2003
 זמר טוב יעקב חי 06/02/2004
 שושני שושנה 05/02/2004
 שברצבך אריה 18/02/2004
 אברמוביץ רחל 19/04/2003
 קורטפסיה 27/11/2003
 פריבטקאופר סיד 28/02/2004
 דייו מנשה 27/04/2003
 רוזנטל אברהם 26/02/0204

05/03/2004 
02/03/2004 
08/12/1998 
10/12/2000 
10/02/2004 

 הווביץ אריאל
 שפיוא שלום
 שפיוא שוה
 אליהו עזרא

 שמריהו משה
 זמווה פנחס שלו! 27/02/2004
ל 25/08/2003 ו  בוודסקי שו
 זכויה קלוה 05/12/2003
 זילבושטיין שוה 10/02/2004
01/02/2001 
24/01/2004 
20/02/2004 
06/02/2004 
24/01/2004 
01/11/2003 
21/11/2003 

 קובש צבי
 עובדיה גויסה
 הדיה אברהם

 בהו שמעון
 פרימו מריס

 גוםליב דחה
 בן שלומ אבנר

 ברודנייביץ יעקב 11/03/2004
 ברקוביץלב 21/02/2004
 שרון יוסף 20/02/2004
 שפיחן ברק 19/04/1983
06/02 ט 2004/ ר ב ל י א ו  ל

 פרבמו פייבל שר 02/02/2004
 פרנדזוי דינה 07/10/2000

ת ו א ו ו  צ
1/58402 
1/58403 
1/58404 
1/58408 
1/58411 
1/58413 
1/58414 
1/58417 
2/58420 
1/58422 
1/58426 
1/58428 
1/58429 
1/58432 
1/58433 
1/58437 
1/58438 
1/58440 
1/58441 
1/58442 
1/58444 
1/58446 
1/58448 
1/58451 
1/58453 
1/58455 
1/58460 
1/58462 
1/58464 
1/58467 
1/58471 
1/58472 
1/58475 
1/58477 
1/58478 
1/58479 
1/58483 
1/58487 
1 /58488 
1/58490 

1/58491 
1/58493 
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרש0 לענעי יחשה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליהו
 (המשך)

 אבני אולגה
 רוזן טרה

 גיסלר חיה
 סייסלבאוס יחיא?

 רז בלה
 לוקסנבורג זהר

 ארלוך לאה
 פועלים שירות נאו

 קרעין מלכה
 ערמון לאה

 קניאס ברכה
 סדניק נדרה

 רוגצ׳ינסקי אוןגה
 קליין יעקב יוסף

 קנר שבימ
 כהן אליהו

 מרכוס אריה
 לוין נורית
 גזית גיורא

 הראל בתיה
 אייזינברג יבדוקיק

 בן יוסף מרגיט
 סווזייק בנימיו

 אורנשסיין חיה
 פרלמן זאב
 מלכה נסים

 בנימין מאיד
 שיינברג צבי

 יוסיפוביץ אלזה
 שטרלינג גיא
 דן(דהן) חיים

 פיינשטיו חדווה
 יעקבזון סמדר

 דגןאולגה
 נבט קרין

 בן דח־ נסים

22/12/2002 
05/06/2002 
09/05/1998 
18/02/2004 
21/11/1993 
05/03/2004 
30/10/2003 
23/05/2003 
09/07/2003 
14/03/2004 
01/10/1998 
 2004/ו11/0
14/12/2001 
10/03/2004 
19/03/2004 
22/01/2004 

10/02/2004 
30/12/2003 
15/02/2004 
25/01/2004 
22/02/2004 
18/12/2003 
01 /03/2004 
30/10/2003 
31/01/2004 
10/08/2000 
28/04/2004 
15/03/2004 
08/03/0004 
27/02/2004 
23/02/2004 
15/11/2003 
11/09/2003 
15/02/2004 
10/11/2003 
14/02/2004 

 פולונסקי יוכבד
 זליג רייזה
 גיםלר דב

 טיטלבאום סברין
 רז אברהם

 לוקסנבורג סופיה
 ארליך אבל(אדו׳

 זלסקי מריה
 קרעיו יעקב

 דבל לאה
 אמר שרה

 רושקו יעקב
 רויםמן דינה

 אינהורן פאולינה
 קנר נאוה
 כהן שושן

 מרכוס ביאםריס
 לוין דוד

 גזית אסתר
 טסלר יולן

 אייזינברג גריגורי
 לוי חנה

 סוחייק רחל
 אותשםיו יצחק א

 פרלמן מרים
 מלכה עליה

 מאיר שלומית
 שינברג זלמן

 יוביפוביץ אברהנ
 שמרלינג ישראלי

 דהו שמחה
 הורו שושנה

 יעקבזון סמדר
 גורביץ זאב
 פרינץ חוה

 בן דאוד יהודה

1/58710 
1/58711 
1/58712 
1/58714 
1/58715 
1/58716 
1/58717 
1758718 
1/58720 
1/58721 
1/58724 
1/58725 
1/58727 
1/58728 
1/58731 
1/58735 
1/58741 
1/58744 
1/58746 
1/58748 
1/58752 
1/58754 
1/58756 
1/58758 
1/58759 
1/58761 
1/58762 
1/58764 
1/58765 
1/58768 
1/58769 
1/58771 
1/58772 
1/58773 
1/58776 
1/58782 

 02/02/2004 יפה אילו
 ירושות וצוואות

 1/58420 יפה משה

 יוסף זילביגר, רשם

 שם המבקש/ת
 וואריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 םס־
 תיק

 צוואות
 1/58617 איגראתו 20/01/2004 איגר תמר

 1/58618 שניצר קטרינה 0/02/2004 ו טלוסטי זני
 1/58621 מוסק אברהם 23/02/2004 מוסק אמנון חיים

 1/58626 נודלמןחיים 16/02/2003 אורן איתן
 1/58631 צלביאנסקידוד 06/03/1996 צלביאנסקי מניה

 1/58632 בוחניק בנימיו 03/2004/ו2 צורי אביב
 1/58633 טולידני יהודה 18/01/2004 טולדנו ווידה

 1/58634 טסלר פרימס פרי: 13/03/2004 טלרשי
 1/58636 אדלשטייןיוסף 20/03/2003 אדלשטיין בתיה י

 1/58638 סילצקי חסיה 04/02/2004 לפידות בועז
 1/58639 פזרקארדוד 17/12/2002 דוד ע1פר

 1/58640 קפרא נחמיה 14/01/2004 קפרא יעל
 1/58642 נוימן חנה 19/01/2003 נוימן אברהם
 1/58646 כהן ויקטוריה 18/03/2004 גבריאל דליה
 1/58647 ברנשטין יצחק 09/03/2004 ברנשטיין חיה

 1/58649 פינקלשטיין אטה 18/03/2004 פז זאב
 1/58650 נירי אברהם 03/2004/וו נירי רוני

 1/58651 לפידות מרדכי 01/11/2003 לפידות בועז
 1/58652 אלקסיוסף 19/10/2003 אלקס גוסמה

 1/58655 גוטמן יוסף 25/10/2003 אקטרינה ג1ממן
 1/58656 לובצקי מרים 17/01/2004 חובב עלי
 1/58657 נתיב חנוך 06/01/2000 נתיב חנה

 1/58658 ישראליאן שרה 19/11/2003 ויקטור ישראלי
 1/58659 מקראוטקלרה 10/02/2004 פוטשניק חנה

 1/58660 בלומנשטיק שמעו24/01/2004 בלומנשמיק אב א׳
 2/47842 שלום יוסף 23/05/1977 שלום שאול

 4/50571 קנינ יעקב 20/06/2003 קניג משה חיים
 2/57321 ביניאשוילי בלה 21/09/2000 ביניאשוילי ננה

 1/58667 עמבררחל 15/02/2004 בן-צוריצחק
 1/58668 לבנסלדיואל 09/03/2004 לבנסלדמינה

 1/58670 חביב ווזה 08/03/2004 דרור שוש
 1/58672 נפתלי אלה 28/10/2003 נפתלי בת שבע

 1/58674 פוי בתיה 17/02/2004 פוי יעקב
 1/58676 ליפשיץ פגיאל 14/03/2004 ליפשיץ מאיוה
 1/58693 וחנבוג וגינה וע07/01/2004 פלקוביץזהבה

 1/58696 ווביןהלנה 0/04/2004 ו אוואס גוטא שוון
 1/58701 גוום איתן 24/03/2004 גרוס שי

 1/58702 פלישו גניה 06/12/2003 שניאור רחל
 1/58704 פלישו לייב 16/03/2004 שניאוו וחל

 1/58706 הווביץשוה 6/01/2004ו פוויליך ליאוו אפ
 1/58707 ליפשיץ אן 03/11/2003 שוגומן מוגו

 58709/ו ממןיקומ 19/05/2003 פוג׳ סימי

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשם״ד, 21.6.2004 3191



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעמי יחשה בחיטה, שד׳ פל־ים 5ואי קרית
 הממשלה, חיפה

 ויבינוביצי ססרול
 רנצלד שלמה

 ד!:י יהודית
 בנסל חיים

 מלכה ראשית
 כהן נזירה
 כהו דינה
 כהן דינה
 סגל דינה

 בו טבת פנינה
 לוי משה

 פרידקס אסתר
 קריל רו

 בן גיגי אברהם
 סל יוני

 סודרי רבקה
 קהוגיי יוסף

 חליף עאידה
 שרו! טלי

 קרייד! מרדכי
 איסקוב ליה

 שמוטקיןזהבה
 כץ עמוס

 מיכאל חנה
 בייר טובה
 פרלה אבי
 פלג יעקב
 פלג יעקב

 רו9ל פורטונה
 דיסמלפלד אקטרי

 שחל חיים
 רוונאי יפה
 פיינר אורה

 בבין ריקי
 גמון רוני
 מן שלמה

 גריצמו קטרינה
 טוורצמן זהבה

 בן חמו דניס
 שכסמו פנינה

 ריקליס שמואל
 רוממו מיכאל
 קפלוט מירה

 בוק אריה

 רבינוביץ׳ חיים ינ׳ 22/11/2000

 ; רנצלר מזל 02/03/2003

03/04/2004 
10/03/2004 
28/05/2004 
10/12/1992 

 דבי שמעון
 בנסל מישון
 רייכמו שרה

 בונימנב סיליה
 שטרומוטל משה 2 14/01/1954

 שטרומוטל חיה 13/01/1974

 סגל דב שמואל 10/05/2004

 בו שבת יהודה 22/03/2004

 בן משה לוי מרים 27/09/1994

 ! פרידקס אפרים 03/02/2003

08/04/2004 
06/02/1998 
20/11/2001 
09/12/2003 
16/04/2004 
22/04/1986 
22/05/1993 
07/06/2003 
09/10/1997 

18/03/2002 
29/01/2004 
17/03/2004 
22/02/2004 
13/05/2004 
11/07/1999 
02/05/2004 
14/05/2004 
05/03/2004 
02/05/2004 

 0/03/2004 ו
01/11/2003 
19/04/2004 
15/12/2003 
07/04/2004 
26/01/2004 
21/07/1996 
24/04/2004 
19/02/2004 
26/04/2004 
07/05/2004 
24/03/2004 
13/03/2004 

 קריל מנחם
 בן גיגי שמעון

 טל יעקב
 סודרי אהרן

י בסמה  קהוג׳
 תלחמי אליאס

 לישנר נחמו
 קריידן חוה

 איסקוב יאנגיל

 שמושקין חיים
 כץ אדית יהודי

 ממס שרה
 אורץ שדה
 פרלה נתן
 פייג שרה

 פייג אביגדור
ל משה פ  ת

 דיסטלפלד יהטי
 לפיד חיה
 מצרי רחל
 פינר קרל

 בבין שיפרה
 גמרן מנס
 מן קלרה

 גריצמו יהודה
 שיים סימון

 אביסבול איזה
 שכטמן אליהו

 מלמד אלה
 אברהם ינק1
 קפלוש זלמן

 בוק רחל

1/21518 

1/21520 
1/21521 
1/21522 
1/21523 
1/21525 
1/21526 
1/21527 
1/21532 
1/21533 
1/21534 
1/21535 
1/21541 
1/21550 
1/21552 
1/21553 
1/21554 
1/21555 
1/21556 
1/21558 
1/21559 

 צוואות
1/21441 
1/21442 
1/21443 
1/21450 
1/21451 
1/21456 
1/21457 
1/21458 
1/21460 
1/21465 
1/21466 
1/21469 
1/21479 
1/21480 
1/21481 
1/21482 
1/21484 
1/21485 
1/21486 
1/21487 
1/21488 
1/21489 
1/21490 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המוזז/ה הפגודה
 מס׳
 תיק

 מאמוס אלינור
 מאמוס אלינור

 קריאף (מלפון איי
 קליין דנמ

 בו משה ורדה
 בנאי אוהד

 לוי אשר
 מיכאלי יעקב

 גיתאי עמוס
 וולפוביץ ירחמיא?

 קגו נינה
 בן שלוש רבקה

 גי־בלי אלגרה
 אגבאריה רמזיה

 דסקל יהודית
 שפלר אלכסנדר

 גורמן גבריאל
 אלול רחל

ו טהוור  אתי
 חמד גימילה

 ובינונביץ ליחי
 ויינבלט מרים

 רבינונביץ ליחי
 ויינבלט מרים

 שטיינברג עופרה
 סמנוב יאן

 פליקשטיין ברננדה
 הרלינג שרה

 איטר רחל
ת  פוגו בורשטין א
 הלפריו אלכסנדרו

 שחור גבריאל
 פישר סונול
 ברעם אשר

 מולצ׳נסקי ילנה
 דרעי חיים
 בימר יצחק

 לב עופר
 ברקוביץ רוזה

 ברקוגיץ ניקולאי
 מאיושט מריס

פאל  מונו אבנר ו

10/01/1999 
01/07/2002 
30/03/2001 
24/04/2004 
16/05/2004 
10/05/2004 
21/07/2003 
15/04/2003 
16/01/2004 
14/02/2003 
02/03/1998 
27/12/2003 
30/12/2003 
15/06/1992 
09/01/1984 
04/04/1998 
15/11/2003 
10/03/2004 
31/03/2004 
13/05/1952 
04/11/1996 
26/01/1997 
17/06/1996 
06/07/1994 
23/11/1987 
15/12/2003 
04/04/2004 
13/10/2003 
02/12/2002 
29/09/2003 
06/12/2003 
07/04/1971 
02/01/1988 
29/04/2004 
13/05/1995 
07/02/2003 
10/02/1994 
16/05/2004 
08/01/2002 
04/12/1999 
20/04/2003 
04/05/2004 

 ח! אסתר
 מאמוס שאול

 קריף רוזה
 קליין צבי

 בן מוריץ רותי
 בנאי אמנון

 לו־ יוכבד
 מיכאלי אפרים
 גתאי אפרתיה
 וולפוביץ נחה

 קגן איליה
 בן שלוש משה

 גיבלי אורי
 אגבאריה חיסין
 ישראלית חיים
 שפלר דניאלה

 גורמן ימי
 אלול סילבן
 מהוור אליס

 מחאמיד מוחמד
 בר סער אלחנן

 וינגרט פירה
 רבינוביץ יהושע

 אלכסנדרובה אנר
 קרואני שמעון

 סמנוב בילגו
 פליקשטייו ליבו

 הרליוג צבי
 בונם לאה

 בורשטיו שינדיל י
 הירש צרבו מריה

 שחור מרדכי
 פישר גיטלה
ר עס נסיה  נ

ו לג  מולצ׳נסקי או
 דרעי פרתה
 ביטר רחל

 לב דליה
 ברקוביץ קלמן

 ברקוביץ סידוניה
 מיוסט עליזה

 שטיבל מרגלית

ת ו ש ו ר  י
1/21439 
1/21440 
1/21444 
1/21445 
1/21446 
1/21447 
1/21448 
1/21449 
1/21452 
1/21453 
1/21454 
1/21455 
1/21459 
1/21461 
1/21462 
1/21463 
1/21464 
1/21467 
1/21468 
1/21470 
1/21471 
1/21472 
1/21473 
1/21474 
1/21475 
1/21476 
1/21477 

1/21478 
1/21483 
1/21285 
 308 ו 1/2
1/21492 
1/21494 
1/21495 
1/21501 
1/21502 
1/21503 
1/21507 
1/21511 
1/21512 
1/21514 
1/21516 

21.6.2004 , ־ י  3192 ילקוט הפרסומים 5506, ב׳ בתמוז התשס־



 קהת הרשם לעגתי ירושה בבאר שבע, רח׳ התקוה 4, באר שבע

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מם׳
 תיק

 ורזניאו וולודיה 01/04/2004 ורדניאןלאה
 פיטוסי משה 09/04/2004 פימוסי אלון
 פימומי גילה 09/04/2004 פיטוסי אלון

 מושאילונ בוריס 996 ו/26/07 מושאילוב אודוס
 רחמנוב לב 05/10/2003 רחמנוב מרק

 רוזובמקי בניומן 19/02/1994 רזובסקי ולדימיר
 רוזובסקי ברוכה 15/02/2002 רזובסקי ולדימיר

 אסודרי פורטונה 05/03/2003 אסוזרי גיל
 פייביש דבורה 24/12/2003 פייביש מיכאל

 ענבי רבקה 24/04/2004 ענבי שמואל
ן אסתר י ה  פריד יעקב 30/03/2004 מ
 מרסיאנו רויטל 31/10/2003 מרסיאנודוד

 מריכבייו רוזה 17/04/2003 מריכביין גלינה
 זורע משה פנחס 04/04/2003 וורע ליליאו

 פרץ משה באבא 2003/ 26/11 פרץ פרלה
 טייקו יוסף 14/01/2004 טייקו בורים

 דאואראשוילי יום 04/04/1982 באגדאדישוילי רי.
 ענבי יהודה (ליאו26/08/1996 ענבי שמואל

 צירניאקוב רוזה 15/04/2003 צ׳רניאקוב גריגורי
 עמשה גדליהו 26/09/1994 עמישי ישראל

 אייזן שרה 01/07/1995 גוטרץ סבטלנה
 בן קסום יעקב 16/08/2003 בן קסום סימון

ל  טורפיאשוילי מרי 8/04/2004 ו טורפיאשוילי אי
ט 29/06/2001 אלקיים עקיבא  אלקיס חלי

 סמחה שירלי אלי6/03/2004ו סמדזה איב יוסף
 מטטנב אינה 07/12/2002 מסטוב בתיה

 לבנאן מוניר 22/10/2003 חדד אילנה
 פרץ גבריאל 09/07/1994 בלמיס פרץ עיזה

 השאש טמעוו 02/04/2003 השאש יואל
 פרץ דוד 23/04/2004 פרץ אליאן זיסל

ת 17/04/2004 פטרסקו זנינה ט  פטרמקו פ

 רהב דניאל 19/04/2004 רהב צביה

 אלטר סוסיה 06/01/2004 זמיטרוק סבטלנה
 נובק שרה 31/10/2001 מילטון נובק
 נובק פיליפ 10/12/2003 מילטו! נובק
 תזזו מהרטי 17/04/2004 סלומון לאה
 אנשל בילה 16/04/2004 אנשל שמעון
 גלחמו יוסף 22/05/2004 גלוזמן תמרה

ת ו ש ו ר  י
1/8644 
1/8645 
1/8646 
1/8649 
1/8651 
1/8652 
1/8653 
1/8655 
1/8656 
1/8657 
1/8658 
1/8659 
1/8660 
1/8661 
1/8662 
1/8663 
1/8666 
1/8668 
1/8670 
1/8671 
1/8672 
1/8675 
1/8676 
1/8678 
1/8685 
1/8686 
1/8691 
1/8707 

ת ו א ו ו  צ
1/8647 
1/8648 
1/8650 
1/8654 
1/8664 
1/8665 
1/8667 
1/8669 
1/8673 
1/8674 

 הרשם לעמנו יחשה ׳־בחיפה, שד׳ טל־ןק 5וא׳
 הממשלה, חיש!

 (חטשך)

 תאויך
 שם המנוח/ה שם המבקש/ת

 00־
 תיק

 שאחיו פהימ כאמ׳
 ברייטמן ארמיו

 ביטון מרסדס
 רותם חיה

 טרביה גימאל
 דויד מילכה
 פסיו מרינה
 קנדל יהודה

 אביטל מיכאל
 עזרא ג׳אזי

 פולק-פלג בר ברח
 אייקנט רחל

 אלוני בנימין
 פארוק מחמוד יאסי

 קעדאן מחמוד
 כץ אריה

 בריק עזרא
 כהן מידה

 מליבא בלאל
 בן ציון ספרוני

 בנבנישתי אברהם
 מרגלית צפורה

 פלדמן אמנון
 וקסלר בטי

 אפל ימיני עמית
 שאהין ורדה
 ליפשיץ גורן

 קיסילביץ טוביהו
 קיסילביץ טוביהו

 איקן אברהם
 זילברשטיין שאול
 לואיז ברבי סולטנ

 שטרנליב חנה
 שטרנליב חנה
 ח׳טיב אמאל

 ברודצקי יפיס
 יעקבי אלה

28/11/2003 
31/08/1996 
16/02/2004 
17/03/2604 
18/05/2004 
15/01/2004 
14/03/2004 

 שאהין פהימה
 ברייממן לנקה

 קסום מימי
 גולני עדה

 טרביה אחמד
 שלום ישראל
 רנרט םיכאל

ו 12/03/1989 נ אר ) דלאהרן  קנ
 אביטל תרצה 16/05/2004
25/10/1991 
02/06/2002 
13/01/2004 
15/01/2004 

 עזרא רוזה
 פולאק סנדאר

 יעקב שמחה
 שטקל טובה

 נזלת עיסה מחמוז03/2004/ו0
 קעדאןאמנה 11/08/1987
 כץ אברהם 09/03/2004
 גרינולד שרגאי 22/04/2004
 בונימוב מרדכי 15/04/2004
 סליבא תאופיק 20/01/2004
 ספרוני חיה 19/04/2004
 בנבנישתי מרדכי 27/02/2004
 הקמןטובה 08/03/2004
 פלדמן ולטר 26/03/2004
 וכסלר ישראל מ0 29/04/2004
 ימיני שרה 04/05/2004
 שאהיןממאנס 02/11/1989
 גורו אסתר 23/05/2003
 קיסילביץ יצתק 29/02/2004
 קיסילביץ אוםיל׳ 23/03/2004
יכטו ינטה 23/11/2003  לי
 זילבושטין שושנו 24/12/2003

15/05/2004 
05/11/2000 
28/08/2003 
15/05/2004 
26/04/2004 

 בדבי אדי
 ויצמן י1כבד

 וייצמן בנימין
 מיטיב שחאדה
 סנדווב בלומה

ו 01/06/2003 ד אלכסנ עקבי  י

 צוואות
1/21491 
1/21493 
1/21496 
1/21497 
1/21498 
1/21499 
1/21500 
1/21504 
1/21505 
1/21506 
1/21508 
1/21509 
1/21510 
1/21513 
1/21515 
1/21517 
1/21519 
1/21524 
1/21528 
1/21529 
1/21530 
1/21531 
1/21536 
1/21537 
1/21538 
1/21539 
1/21540 
1/21542 
1/21543 
1/21544 
1/21545 
1/21546 
1/21547 
1/21548 
1/21'549 
1/21551 
1/21557 

 י׳^קוט הפרסומים 06ג5, ב׳ ב.ממ*יי ההשש״ד, A.1004.21 91 וי:



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מכו תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעגיני יחשה בבאר שבע, רח׳ התקוה 4, באד שבע

 (המשף

 יסעור פנינה
 נסינזוב שמידבידתי

 מנוס באדרה
 אפללו מאיר

 אבו אוזמד עאדל
 בולוטובסקי איסק

 רפאילוב אמל
 ב! דוד בתיה

 מסאלחה אחמד
 אבו אל רוב רסמי

 רומר טובה
 אלון ניר

07/01/2004 
28/02/2000 
23/04/2004 
22/05/2004 
13/12/2003 
15/08/2002 
07/05/2004 
12/12/2003 
20/08/1991 
03/03/1992 
31/03/2004 
26/07/2003 

 הס יהודית
 נסימוב מגר
 חכים חיתון

 אפללו יעקב
 אבו אחמד מוחמז
׳ י  בולוסובסקי חי

 רפאילוב פחו
 בן דוד איתן

 מסאלחה ג׳מילה
 אבו רוב מוחמד

 רוטר יוסף
 אלון אליהו

ת ו א ו ו  צ
1/5845 

1/5851 
1/5856 
1/5857 
1/5861 
1/5862 
1/5864 
1/5865 
1/5866 
1/5867 
1/5868 
1/5871 

 לבנה בר עח, רשם

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ו

 בבית המשפט לעגיני משפחה בבאר שבע

 ת״ע 1470/04

 בענין תוק הצהרות מוות, התשל־ח-1976,

 ובענין הצהרת מותו של הנעדר אחדין יזראיל
 נאומוביץ.

 והמבקש: אוזדין מרק, מרה׳ משעול יוסף חיים 2/5,
 שדרות.

 הודעה

 להווי ידוע בי המבקש פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה בבאר שבע בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר
 הנ״ל שנעלם ומשערים שהוא מת ובי בית המשפט ידון

 בבקשה הנ״ל ביום 19.9.2004, בשעה 9.50.

 וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 1908. לטביה.
 אזרתותו: ברית המועצות.
 התעסקותו: רופא כירורג.

 מקום מגוריו הרגיל: לטביה.

 מקום מגוריו הידוע האתרון: סמולמסק, ברית המועצות.
 המקום הידוע האחרון שבו הנעדר נראה בחיים: ליד העיר

 באוצן, גרמניה.
 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: אוזדין

 מרק, מרח׳ משעול יוסף חיים 2/5, שדרות.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ״ל, מבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, או לכל נציגות דיפלומטית או
ע ובין בעל מח, לנל ו נ ן נ י  קונסולרית של מדינת ישר-תל, נ
 המאוחר חמישה עשר יום לפני מועד הדיון האמור, וכל
 אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרה המוות יתייצב לפני

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מנו
 תיק

 אזולאי איילה
 אביטל עליזה
 טרבולסי יוסף

 אבוחצירה-פרס פי
 שמילוביץ פרימה:
 הרשקוביץ קטרינה

 קובליו רבקה
 סקירה סימון
 סקירה סימון

 גולדשבסקי חנה ד
 אסלן יעקב דני

 בן חמו מאיר
 ברק רבקה

 כצנלסון אוקסנה
 זהבי עירית

19/04/2004 
30/05/2004 
04/04/2004 
30/03/2004 
15/04/2004 
16/05/2004 
05/11/2003 
11/10/2000 
31/12/2003 
27/07/1997 
20/05/2003 
23/04/2004 
23/11/2003 
30/09/2003 
18/03/2004 

 אז1לאי עמרנז
 גולדשטיין הילדו

 טרבולסי חיים
 אבו חסידה מסעו

 שמילוביץ יוסף
 קליין תיבור
 קובליו משה
 סקירה שרה
 סקירה דוד

 גולדשטין שיינה
 יחזקאל אסלן בני

 בן חמו יצחק
 רונקו עזרא

 גרניק אלכסנדר
 זהבי ישראל

 צוואות
1/8677 
1/8679 
1/8680 
1/8681 
1/8682 
1/8683 
1/8684 
1/8687 
1/8688 
1/8689 
1/8690 
1/8692 
1/8693 
1/8694 
1/8695 

 שושנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לעמבי יחשה בנערת, דה׳ המלאכה ב, נצרת

 מס׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפסידה שם המבקש/ת

ת ו ש ו ר  י
 1/5846 אבו דיה םאהר 29/08/2003 אבו דיה נג׳וא

 1/5847 זיאדנה ניבאל 27/08/1994 זיאדנה זיאד
 1/5848 יעקוב ג־ורנ׳ 08/06/2003 יעקוב מג׳יד
 1/5849 ממדוב מחפר 15/07/1999 ממדוב נינה

 2/3779 באבא חגילה 12/01/2002 באבא נעמאן

 5850'׳. 1 רוזנר הלנה 05/09/1997 בוגרוצינר אירינה

 1/5852 ואוי עאישה 16/02/2003 נימר פואד

 1/5853 ח׳ורי מתיר 09/06/1996 בלאן רנא
 1/5854 שיבלי חמד 24/07/1997 שיבלי נידאל

 1/5855 טויל מריס 09/12/2003 בן יהודה יצמק

 1/5858 רביעה שפיקה 30/07/1999 בני רביעה סמירה

 1/5859 פוקרא חסן 06/12/2003 פוקרא מסעוד

 1/5860 מרגוליו סופיה 31/12/2003 מרגולין אלכסנדר

 1/5863 הייב סמירה 23/02/2002 הייב ורדה

 1/5869 קרפוב אירינה 24/05/2003 קרפוב גריגורי

 1/5870 אלקייס מאיר 07/04/2004 אלקיים ארמונד

 1/5872 קסלר סמואיל 31/07/2003 קסלר יבגני

 94ו5 ילקוט הפרסומים 5506, ב׳ בתמוז התשס״ד, 21.6.2004



 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

 3.9.2004ו.

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

 לימור חלימי-היינבך, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1544/04

 בעגין פקודת התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו,

 ובענין פירוק חברת פיינר פלדות לתעשיה ובגין 1989
 בע״מ, ח״פ 51-142687-6,

 והמבקשים: שרה שפרינגר ופאול שפרינגר. מרח׳ בן
 אליעזר 46, רמת גן.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.9.2004 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 • שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו !ה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלתה בדואר,
 באופן שתגיע לידי המבקשים, חברת פיינר פלדות לתעשיה
 ובנין 1989 בע״מ, לפי המען: ת״ד 5098, ראשון לציון לא

 יאוחר משעה 8.30 ביום 2.9.2004.

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

 שרה שפרינגר פאול שפרינגר
 המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1567/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברה לייבורי מחשבים בע״מ, ה״פ
 51-268012-5 (לשעבר - שמיר מחשבים בע״מ), מרח׳ פי־ימו

 יעקב 20, אזור תעשיה ישן, ראשון לציוץ,

 והמבקשת: טק-דטה ישראל טי די. בע״מ. ח ״פ
 203489-3- 51, ע״י ב״ב עו״ד גלעד עידו קוצי. מרח׳
 החשמונאים 90, ת״ד 87ו20, תל אביב ו20ו6, טלי 6242444-

 03, פקס 9י5ו03-624.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 בית המשפט במועד האמור, אם בעצמו ואם על ידי בא
 כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג
 דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי
 ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב

 בעיניו.

 ג׳ורג׳ אמוראי, שופט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1218/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת בטא טכנולוגיה אקוסטית בע״מ,
 ח״פ 090070-7-ו5, מרח׳ היצירה 6ו/5, אור יהודה 2950ו,

 והמבקשים: יוסי אבולחר, מורן ויגמן, הניא מסעודה
 פורטונה, מאיר אברהם, יורם אבולחר, רפי משעלי, נתן ויגמן
 וניר אלישע, ע־י עו׳׳ד גיל דבורה, ממשרד עו״ד אפשטיין
 דבורה, מרח׳ זיבוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן, טלי 6133322-

 03, פקס 03-6133533.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2.2004ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 6.9.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבידור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 13.00 ביום 30.8.2004.

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

 גיל דבורה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1309/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מלדן מתווכי נדל״ן בישראל בע״מ,
 ח״פ 51-160721-0,

 והמבקשים: דלית ונדר יהושע ואחרים. ע״י ב״ב עו״ד
 לימור חלימי-היינבך, מרח׳ קרליבך 10, ת״ד 20537, תל אביב

.61205 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 4.3.2004 ה1גשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 20.9.2004 בשעה 8.30.

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס״ר, 21.6.2004 3195



 והמבקשת: היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר, אגף
 מס הכנסה, פקיד שומה חל אביב 1, ע־י ב~כ עו־ד אירית
 כהן־רבינוביץ ו/או רן גולדשטיין ו/או מזי רנצלר ו/או קובי
 שאופר, מדרך מנחם בגין 55, תל אביב, טלי 03-5656280,

.03-5656451 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 22.9.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצוני זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 14.9.2004.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורת חשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אירית כהן־רבינוביץ, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 644/03

 בענין פקודה החברות [נוסח חדש], התשמ״ג~1983,

 ובענין פירוק חברת מרעי קבלנים לעבודות עפר ופתוח
 בע״מ, ח״פ 51-104549-4,

 והמבקשת: רייכרט תעשיות בע־מ (בפירוק). ע״י ב״ב
 עו־ד הדר ויצמן ואחרים, מרח׳ אחוזה 68, מרכז אליאב,

 רעננה 43212, טלי 0ו0ו09-745, פקס 09-9452030.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2003 2ו,24 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 13.9.2004 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה,

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00 ו

 ביום 12.9.2004.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, המסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 הדר ויצמן, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 14.9.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לחמוך במחן צו בענין הבקשה או להחגגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 7.9.2004.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשה הפירוק.

 גלעד עידו קוצר, עו־ד
 בא כות המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1580/04

 בענין פקודת החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אם סייף בע־מ, ח״פ 287628-5-
,51 

 והמבקשים: רפאל קיל ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד תומר
/או איילת רייך, ממשרד עו״ד נטוביץ, הלפרין, הדס  הדם ו
 ושית׳, מדחי מנדלי 7, תל אביב 63431, טלי 1 ו03-52425, פקס

.03-5232169 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 18.5.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.9.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 21.9.2004.

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

 תומר הדם, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 626/04 ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת ערכים נהול תיקי השקעות (0993
 בע־מ, ח״פ 51-176117-3,

 3196 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשם׳־ד, 21.6.2004



 הודעות מאת הכונס הרשמי

טת דגל ס/ פשי ל צווי במו טו י  הודעה על ב

־ אביב ל ת ת ח  מ

 מט. תיק תארין ||טיבת ביטול
 ניהמ״ש

 מט׳ תיק
י ״ נ  ג

 שם החייב/ת ת״ז בתיבת

 דאדון יצחק 57119232 האורגן 11/5, ראשון לציון 12077 222/97 13/04/04 ניצול לרעת

 כהן אלברט 69112621 משה דייו 91/8, קרית רבין ו 12167 628/97 01/04/04 ניצול לרעה

 מזעקי איתמר 59029132 עץ האפרסק 8\10, יהוד 12449 2048/99 08/10/02 הסדר

 גב רוני 56094790 איתיאל 40, ת״א 13319 1381/00 18/05/04 חסדר

 מזרחי אלי עמי 55248421 רבינוביץ 18, חולון 13252 1548/00 13/04/04 ניצול לרעה

 לוי יצחק 55871057 האיריס 4, ראשל״צ 13040 1971/00 26/04/04 ניצול לרעה

 הילר דוד 29444866 המעגל 35 א, רמת-גו 13734 1495/01 01/04/04 הסדר

 אורון ירוו 22690549 שפינוזה 10, רעננה 14184 1008/02 11/05/04 הסדר

 שוחט דוד 29438520 סיני 7, פתח תקוה 14277 1170/02 04/03/04 הסדר

־ אביב ל ז ת ׳ד, מנהל מחו ׳ נ ן הבו , סג ד ״ עו , לבמר י סף ז ו  י

ה 0 י ה ח ח  מ

 מט. תיק תאריך סיבת ביטול
 ביהמ״ש

 מט׳ תיק
 בג״ר

 שם היוייב/ת ת״ז בתיבת

 ח׳ורי חנא 55765622 החצב 24-ת.ד. 1438, כפר הו 10855 54/01 23/03/04 דחיית בקשה

 מוברשם סאמי 22051379 , ג׳דיידח - מכר 9987 496/00 02/03/04 דחיית בקשה

 כחן אשר 78986718 האילן 1, עכו 10558 593/01 16/03/04 מחיקת בקשה

 דרורי שולמית 52069366 שד׳ אבא חושי 180, חיפה 10785 264/02 19/05/04 הסדר

 מילגרם רוברטו לוא 26065979 רחל 4/4, קרית ביאליק 10788 270/02 11/03/04 מחיקת בקשה

 שריד ערן אליעזר 24221491 הגדיש 19, בנימינה 10798 281/02 06/05/04 הסדר
 שאשואשוילי תמרה 14432959 נחלת אשר 60/24, נהריה 10861 359/02 10/03/04 דחיית בקשה
 קוורט חיה 68292796 מוריה 57/4, חיפה 11233 137/03 18/03/04 דחיית בקשה

 חמודי ריאד 23467624 שדי אלמידאן, שפרעם 11356 269/03 17/03/04 מחיקת בקשה

פה והצפון הל מחח חי ״ר, מנ נ ן הבו ״ד, סג  לבנה בר עת, עו

3197 004Z.21.6 ,׳ד  5306ילקוט הפרסומים , ב׳ בתמוז התשס׳



המ״ש ת נושים ראשונות ומועך הדמו בבי פו נוס. אסי  הודעות על מתו צווי בי

־ אביב ז תל  מהו

 מועד קיים אסיפת מועד הדיון
 נושים יאשמת

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם תחייב/ת ת •ז בתוגת

 מתתיהו דורון 28434488 משק 31,שדה חמד 13322 1009/01 04/01/01 00/00/00 00:00¡ 00/00/00 00:00

 חן מרי 26854679 כחלית ההרים 12,מ!דעין 14561 1594/02 11/05/04 19/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 חן יוסף 69452175 כחלית ההרים 12,מודעיו 14562 1593/02 11/05/04 19/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 אפורי הלן 58897620 דרד השדות 86,מ. בית יצח 15705 1501/04 16/05/04 26/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 ורדי שלמה 65833147 רוטשילד 41, נס ציונה 15707 1081/04 06/05/04 25/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 ב1קי אור 54603188 שד׳ דואני 24/13,יבגה 15714 1118/04 04/05/04 17/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 וינטר אפרים 7558547 אורי צבי גרעבר13/13,תל- 15752 1116/04 03/05/04 18/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 שיכטר אילן 6105183 אורי גרינברג 5/43,תל-אבי! 15753 1115/04 03/05/04 18/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 ארמי עדינה 57401176 הרב ברוק 7/3,ראשל״צ 15779 1468/04 12/05/04 02/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 ארמי אבי 56164882 הרב ברוק 7/3,ראשל״צ 15778 1469/04 11/05/04 02/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 פרד! חזה 65892663 חיל הים 8,ראשל״צ 15858 1248/04 06/05/04 01/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 פרדו אברהם 30397038 חיל הים 8,ראשל״צ 15859 1247/04 06/05/04 01/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 טל לאה 47635735 בר כוכבא 3/8 2,פתח תקוה 15877 1467/04 22/04/04 30/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 נחמיאם אתי 55436885 ישראל גורי 11,תל-אביב 15911 1418/04 22/04/04 23/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 נחמיאם מנחם 52596269 ישראל גורי 11,תל־אביב 15910 1417/04 22/04/04 23/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 דוד אהרון 53907382 בן אליעזר 25,ראשל״צ 15933 1323/04 09/05/04 24/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 דוד מרי מרינט 11221132 בן אליעזר 25,ראשל״צ 15934 1324/04 09/05/04 24/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 טריסטר מוריה 52029683 ויצמן 1נ1,תל-אביב 15927 1379/04 22/04/04 23/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 ולנר עמירם 7262637 ארלוזרוב 76,רמת גן 15971 1517/04 16/05/04 23/02/05 12:30 00/00/00 00:00

 לוי יעקב 40796930 אפן שפרוט 5,בגי ברק 16001 1528/04 11/05/04 22/02/05 12:30 00/00/00 00:00

 דאנה יצחק 64710189 בויאר 12,תל-אביב 16047 1520/04 06/05/04 17/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 וייספלד אהוד אליהו 23901861 רעות 24,הוד השתן 16054 1511/04 29/04/04 19/01/05 12:30 00/00/00 00:00

י בתל אביב ז מו בביהמ״ש המחו י י תק ם י י נ ו י , הד ב י י ברה׳ השלושה 2, תל אב ״ נ ו  אסיפות יתקימו במשרדי הב

־ אביב ז תל וסף זילביגר,עו״ד, סגן הבונ׳יד, מנהל מחו  י

ז חיפה  מחו

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ואשתה

 תאריך מתן
 צי כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ו

 שם תחייב/ת ת״ז בתיבת

 סכס מוהילה 25992660 ת.ד2344,שפרעס 11492 428/03 18/05/04 13/12/04 10:30 14/02/05 08:30

 זזהר צחי 22726509 הרבקוק34,חדרה 11619 600/03 10/05/04 14/10/04 10:30 06/12/04 08:30

 דאזי מלכה 55573059 הגדוד העברי 66,קרירנ חיינ 11622 598/03 09/05/04 14/10/04 09:30 06/12/04 08:30

 מוםטפא חאג׳ גסוב 28235646 ,נחף 11703 103/04 30/03/04 14/10/04 11:30 17/11/04 13:00

 ערפאת בשיר 59382606 ,כפר יאסיף 11745 154/04 13/05/04 27/07/04 09:30 22/11/04 11:00

 חורי גיונ׳ 28341329 ת.ד. 295,מסוטה 11812 203/04 20/05/04 24/10/04 11:30 22/12/04 10:00

 3198 ילקוט הפרסומים 5306,'בי בתמוז התשם״ד. 21.6.2004



 מועד קיום אסיפז* ןןמועד מדיון
 נושים יאשמה ןשעת

 תאריך מתן
 ונו כינוס

 מס. תיק
 גיוזמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם תייייב/ת ת׳׳ז כתובת

 היאבנר 53675328 הנשיא 22/3,חדרח 11831 223/04 09/05/04 24/10/04 10:30 |22/12/04 09:00

 גבליזהבה 56142292 אוסישקין 44,קרית מוצקין 11837 229/04 23/05/04 25/10/04 09:30|22/12/04 12:00

 אבראהים 1אכד 53698734 ת.ד. 504,סאג׳ור 11841 241/04 20/05/04 25/10/04 10:30 |22/12/04 11:30

 p עמרם איריס 24071847 ,קבוץ רמת דוד 11862 276/04 16/05/04 27/07/04 10:30 22/11/04 11:30

 הלון דה1ד 26178665 22 4,עוספיה 11863 257/04 09/05/04 24/10/04 09:30 22/12/04 09:30

08:30 14/02/0̂  ככר משה 51506905 הדקל 9/4,טירת הכרמל 11881 280/04 18/05/04 13/12/04 09:30

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״י בשד׳ פל״ים 15 א׳, חיפה, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחחי בחיפה

 לבנה בי עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר,-מנהל מחוז חיפה ווזצפון

 הודעות על הכרזת משיטת רגל
 מחת תל־ אגיב

 תאריך מתן צי
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ד

 שם החייג/ת ת׳׳ז ןןכתוגת

 קלאורוז זיוה 28768414 אסירי ציון 20\8, הוד השרון 13068 2473/99 28/03/04

 לסנר פרדי 69169472 כפר אביב 132, כפר אביב 13516 2866/99 05/05/04

 לסט־ דורית 58273137 כפר אביב 132, כפר אביב 13517 2865/99 05/05/04

 אבנר שלמה 51754711 תבשור 4, הרצלי-ה 13164 1523/00 01/04/04

 מועלם משה 46060836 הברוש 5, חולון 13082 1535/00 05/05/04

 גולדברג רינה 64695646 הגאון מוילנה 31, הרצליה 13799 1597/01 29/04/04

 לוין - כצנלסון הלינה 13523816 יהודה הנשיא 47, תל־אביב 14049 1926/01 23/03/04

 דותן יוסף 50894062 אפק 37, גבעתיים 14341 1170/03 13/04/04

 הונדרט נפתלי 54044078 הנחשון 30, תל-אגיב 14387 1330/02 28/04/04

 בלול אלי 25101122 הסביון 4/46, ראשל״צ 14586 1627/02 09/05/04

 בן דב מיכל 23579733 ארלוזרוב 45, ר׳׳ג 14680 1786/02 05/05/04

 קמין גבריאל 8502668 תלמי יחיאל 164, מושב תלמי יחיאל 14708 1835/02 25/03/04

 קמין רמה 22027197 תלמי יחיאל 164, מושב תלמי יחיאל 14709 1834/02 25/03/04

 צמח שמחה 54279203 עבה 38, תל-אביב 14717 1847/02 13/04/04

 בלול יעקב 25101114 הרב גורון 7, ראשל׳יצ 14726 1853/02 09/05/04

 זרד צרלס שלום 67813279 הכרמל 6, לוד 14879 2202/02 30/03/04

 לוי דוד 51304939 אל על 5, רמת גן 14980 1076/03 04/05/04

 לוי ניסים 4391298 ת.ד.7927, רמת גן 15007 1113/03 13/05/04

 יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל־ אביב

׳ד, 21.6.2004 3199  ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס׳



 הודעה על מתו *ווי ה0טד

ב י ־ אג ז תל  מחו

 סיבת
 ולוזטטר

 תאריך מתן
 צוזזפסי

 מס. ת«ק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 נג״י

 ש0 החייב/ת ת״ז בתיבת

 גיל בועו 51557577 העצמאותןדירה 4) 28, אור יה 11619 5/94 10/03/04 הפטר חלוט

 שמילוביץ ברט־ד 67355313 הבילויים 58, ר״ג 11832 312/96 04/05/04 הפטר חלוט

 שלג שמואל 41906926 חוה לוצקי 10, רחובות 12078 356/97 14/03/04 הפטר מותגה

 אשכנזי אריה 58100595 חבתש 16, פרדסיה 12135 571/97 01/04/04 הפטר חלוט

 אשכנזי רחל 54748330 הברוש 16, פרדסיה 12136 15/98 01/04/04 הפטר חלוט

 פז ארז 54203609 חבגיס 15, רמת השרון 12154 617/97 10/05/04 הפטר חלוט

 שוקו׳ משה 1320506 פיבמן 3, ירושלים 12276 197/98 11/04/04 הפטר חלוט

 וקנין יוסף 811*6727 בזל 10\4, בת ים 12614 2596/99 04/05/04 הפטר מותנה

 קליין טיבריו 67408971 משק 4, בו שמן 12693 2833/99 10/03/04 הפטר חלוט

 גבסו צורי 22918718 איכילוב 9, נתניה 12697 2904/99 30/03/04 הפטר חלוט

 גבסו מלכה 22229603 איכילוב 9, נתניה 12696 2903/99 30/03/04 הפטר חלוט

 מועלם משה 46060836 הברוש 5, חולון 13082 1535/00 05/05/04 הפטר חלוט

 חיררי אברהם 57501835 רחוב 2089, בני עייש 13279 1610/00 20/04/04 הפטר מותנה

 כלב זיוה 12183711 הסתדרות 183/6, חולון 13569 1593/00 14/04/04 הפטר חלוט

 פז אלון 29494689 בן יהודה 111/2, תל-אביב 12947 1497/00 25/04/04 הפטר חלוט

 מרום מאירה 9570987 השיטה 50, חדרה 13203 1921/00 19/04/04 הפטר מותנה

 טל יעקב 51938322 פמשטייץ 81, ת״א 13602 1278/01 28/04/04 הפטר חלוט

 לפר משה 16631178 גורדון34, רחובות 13763 1545/01 24/03/04 הפטר מותנה

 כהן עמנואל 8908519 אהרון לובלין 34/12, גני אביב 13978 1863/01 31/03/04 הפטר חלוט

 כהן נאוה 8922718 אהרון לובלין 34/12, גני אביב 13979 1864/01 31/03/04 הפטר חלוט

 הלוי אסתר 57970139 דוד צדוק 31/1, ק.ב.גוריון חול 14154 2120/01 19/04/04 הפטר מותנה

 אלמוג בשמת 22812887 מלצ׳ט 14, תל־אביב 14319 1234/02 31/03/04 הפטר חלוט

 יריב אורי 5177068 קיבוץ גלויות 83, הרצליה 14533 1702/02 18/05/04 הפטר חלוט

־ אביב ל , מנהל מחה ת ״ד, סגן הכמ״ד עו ׳ גר לבי י  יוסף ז

 3200 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשל׳״ד, 21.6.2004



 הודעות על מתו צווי פירו? ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפים

 מחוז ירושלים

 מיעד קיים אסי0ת
 משתתפים ואשמה

 מועד קיום אסיפת
 נישים ואשינת

 תאייד מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביוזמ״ש

 מס׳ תיק
 גצ״י

 מספר כתונת
 חברה/עמותה

 סס חברה/עמיתה

 פר״מל״ר טכנולוגיית 513014415 נחום חפצדי 5 ,ירושלים 1680 725/03 15/04/04 15/12/04 10:30 15/12/04 11:30
 בע״מ

 לוחות הגליל בע״מ 520038001 מעשה חושב 4 ,ירושלים 1726 809/03 21/03/04 11/10/04 11:00 11/10/04 11:30

 שלומציון המלכה 18 1728 827/03 17/03/04 06/12/04 10:00 06/12/04 11:00
 ,ירושלים

 מזור שירותי רפואה ואבחון 511845794
 (1993) ׳ר^לים בע״מ

 מעשה חושב ,תלפיות 1742 843/03 17/03/04 11/10/04 10:00 11/10/04 10:30
 ירושלים

 תלפיות חר^ת עץ בע״נז 510529100

 עול גד עבודות עפר 511537920 בית 50 ,מושב נחם 1743 848/03 17/03/04 12/10/04 10:00 12/10/04 10:30
 ופיתוח בע״מ

 אייל קוטלר חברה לבניה 512122300 אליהו בראו! 2 ,ירושלים 1745 849/03 11/03/04 11/10/04 12:00 11/10/04 12:30
 בע״מ

 ׳01 השי׳גו׳(1992) בע״מ 511658486 אהליאב 29 ,י-ם 1750 857/03 17/03/04 12/10/04 11:00 12/10/04 11:30

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י-ם
 נת־שבע אבדן בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר , מנהל מחוז ירושלים

 מחוז תל- אביב

 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תארין מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביוזמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 מספד כתובת
 חברה/עמיתה

 שם חגרה/עמותה

 רמי וזרועות מרצפות 511541211 הדרור 2 ,תל-אביב 8198 2286/02 30/04/03 21/12/04 14:00 21/12/04 14:15
 בע״מ*

 רהיטי סינרמה בע״מ 511824526 דרך המכבים 32 ,ראשל״צ 8428 1721/03 06/05/04 30/01/05 13:00 30/01/05 13:15

 ש.מ. מ1רל אינטרנציונל 512995150 משק 58 ,ביתץ נחמיה 8457 1816/03 06/05/04 24/01/05 13:00 24/01/05 13:15
 (2000) בע״מ

 טיולי ׳.מ איסין בע״מ 511399123 הרצל 68 ,ראשל״צ 8497 1959/03 20/05/04 26/01/05 13:00 26/01/05 13:15

 מן אור (פריז) בע״מ• 512152448 ההסתדרות 11 ,אזור 8504 1015/04 29/04/04 16/01/05 12:30 16/01/05 12:45

 אוריינט ק1ל1ר מעבדה 510415573 האומנים 14 ,תל-אביב 8520 2037/03 09/03/04 16/01/05 13:30 16/01/05 13:45
 לצילום צבעוני בע״מ

13:15 25/01/05 
 ו
t • * 

 ם.ב.פ. חלפים לרכב 512416397 בית הלל 28 ,תל-אביב 8565 2112/03 17/05/04 25/01/05 13:00
 (1996) בע־מ

 תירם גת חברה להנדםה 520033911 הפרת 2 ,יבנה 8592 2166/03 05/02/04 16/01/05 12:30 16/01/05 12:45
 ובנין בע״מ

 דקל מרקט שכון בבלי 511092702 תוספתא 15 ,תל-אביב 8591 1013/04 29/04/02 25/01/05 12:30 25/01/05 12:45
 ת״א בע״מ*
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 מועד ליום אס>0ת
 משתתפים ואשינוז

 mg• קיום אסי0ת
 :ועיים ראשונה

 תאריך פמן
 צו0ייזק

 va. תיק
 ביחמ״ש

 מם׳ תיק
 שם תבוה/עמיתח h 1 מס0ר כתיבת כנ״ו

 ןיוברת/עמיתוז 1

 תע/1י1ת יחידה דנובה 510884190 דיזנגוף 26/3 ,תל-אביב 8657 1090/04 20/05/04 01/02/05 13:30 01/02/05 13:45
 בע״מ

 קתרוד טכנולוגיית בע״מ* 512706565 משה לוי 11 ,ראשל״צ 8652 1121/04 29/04/04 17/01/05 12:30 17/01/05 12:45

 הקיטרינג של •ונתן ורחל 511686925 גאולה 19 ,כפר סבא 8670 1125/04 03/05/04 18/01/05 13:30 18/01/05 13:45
 בע״מ

 אסיפות יתקימו במשדדי הפונ״י ברח׳ השלושה 2, מל אביב
״ד, מנוזל מחוז תל- אביב נ  יוסף זילביגו,עו״ד, סגן הכו

 מחוז חיפה

 ממי קיים אסיפת
 משיסטיס יאסתת

 מועד קיים אסיפת
 נושים ואשינת

 מם. תיק |תאויךמוק
 ביתמ״ש | צו פירוק

 כתובת 8מס׳ תיק
 |9נ״י

 מסםי !
 יוברת/עמיתת !

 שם תגרת/עמיתה

 יצחק ברבו בע״מ 510602923 בורוכוב13,קריתאתא 4014 534/02 25/03/04 18/07/04 11:30 18/07/04 12:00

 אטן בע״מ 510645799 העצמאות 88 ,חיפה 4074 210/03 01/04/04 29/07/04 11:30 29/07/04 12:00

12:00 30/05/04 11:30 30/05/04 19/01/04 542/03 4Ï35 שטרן פנצק השקעות 512306796 ויצמן 47 ,קרית ביאליק 
 בע״מ

 ש.א.ש קרל זינגר צפון 511132110 כיכר העצמאות 12 ,עפולה 4153 618/03 05/05/04 28/07/04 09:30 28/07/04 10:00
 (1986) בע״מ

 פ.א.נ. פלסט(1995) 512159690 א.ת.צפוני ,אור עקיבא 4155 637/03 19/04/04 01/08/04 11:30 01/08/04 12:00
 בע״מ

 ת.ד. 212 ,פארק נשר, 4157 65/04 15/04/04 26/07/04 11:30 26/07/04 12:00
 טכניו

 פינאר בע״מ 511275034

 תפח טכנולוגיה רפואית 512264912 אלון התבור 1 ,קיסריה 4158 638/03 15/04/04 18/07/04 10:30 18/07/04 11:00
 בע״מ

 ם.פ.י. מערכות לאנרגיה 511708893 ת.ד. 5070 ,קרית ביאליק 4159 611/03 19/04/04 18/07/04 09:30 18/07/04 10:00
 ותהליכים בע־מ

 ניר איםט בונדז־(1965) 510460116 קצנשטיין 17-19 ,חיפה 4162 625/03 14/04/04 28/07/04 11:30 28/07/04 12:00
 תברה בע״מ

 כליל יופי מודל בע״מ 510477466 הנמל 48 ,חיפה 4164 634/03 19/04/04 26/07/04 10:30 26/07/04 11:00

 החרושת 30/5 ,א.ת.קרית 4168 655/03 01/04/04 21/06/04 11:30 21/06/04 12:00
 ביאליק

 םגל פיתול בע״מ 511819294

 לפידית שחתי רפואה 511891509 דרד הים 16 ,קרית אתא 4171 72/04 05/05/04 29/07/04 10:30 29/07/04 11:00
 בע״מ

 מאפיית מטר אליא ובניו 510727746 ,עוספייה 4172 82/04 28/04/04 29/07/04 09:30 29/07/04 10:00
 בע״מ

 ״וזר אור בע־מ 510849003 המוסכים 22 ,חיפה 4179 100/04 28/04/04 26/07/04 09:30 26/07/04 10:00

 נתיב דוד תברה לבנץ 511545816 הרב לוין 19 ,עפולה 4188 1029/04 25/04/04 10/08/04 10:30 10/08/04 11:00
 בע״מ

פה חי , אי S  אסיפות יתקימובמשרדי הכת״ד בשד׳ פל״ים 1
 לבנה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכוג׳יר, מנחל מחוז חיפה והצפון
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 מחת נצרת

 מיעד קיום אסיפת
 משתתפים ואשתת

 מיעד קיים אסיפת
 נושים ואשתת

 תאריו מתן
 צו פיויק

 מס. תיק
 גייזמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ו

 מספר בתוגת
 וובווד/עמיתת

 שם חגרת/עמיזנח

 נתיב דוד חברה לבניו 511545816 הרב לוין 19 ,עפולה 4188 1029/04 25/04/04 10/08/04 10:30 10/08/04 11:00
 בע״מ

 אסיפית יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים 15 אי, חיפה
״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון נ  לבנה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכו

 מחוז באר- שבע

 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ואס וגת

 מיעד קייס אסיפת
 נושים ואשוניז

 תאריך מיק
 צו פירוק

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מסי תיק
 בנ״ו

 מספר בתיבת
 יזבות/עמיתיז

 שם תגרה/עמותת

 פנחסהחיצב ,באר שבע 2624 9326/03 02/05/04 18/07/04 10:00 18/07/04 10:30
84899 

 אדי(ג.ד.) שחת• חשמל 511257982
 לרכב בע״מ

 םזפר שדרות ש.ק.(1999) 512841396 לא נרשם , 2626 5021/04 02/05/04 18/07/04 11:00 18/07/04 11:30
 בע״מ

 ליונל ווטסון 12 ,חיפה 2631 5022/04 02/05/04 18/07/04 12:00 18/07/04 12:30
34751 

 נתיב ש.מ. בע״מ 512942368

 אלי כהן 4/11 ,אשקלון 2637 5057/04 02/05/04 19/07/04 10:00 19/07/04 10:30
78322 

 מכב• אשקלון(ע) 580206126

 א״ ס׳ אם שיתק(19%) 512417924 משק 7 ,צפריה 60932 2641 5062/04 02/05/04 19/07/04 12:00 19/07/04 12:30
 בע״מ

 חפץ חיים 2003/8 ,אשדוד 2640 5060/04 02/05/04 19/07/04 11:00 19/07/04 11:30
77390 

 אגודת מוסדות טהרת חיים 580285815
 (ע)

 ׳.ד. הנר בנין והשקעות 511787756 קניון חוצות ,אשקלון 2643 5097/04 02/05/04 21/07/04 10:00 21/07/04 10:30
 בע״מ

 מתכת סד1ם תעשיות 511407017 אזה״ת דימונה , 2645 5087/04 02/05/04 22/07/04 10:00 22/07/04 10:30
 (1989)בע־מ

 צ1קית במכתש בע״מ 512676255 לא נמסר , 2646 5086/04 02/05/04 22/07/04 11:00 22/07/04 11:30

 פרק תעשיה רותם 2647 5058/04 02/05/04 22/07/04 12:00 22/07/04 12:30
 ,דימונה

 דיספומדיק(2000) בע״מ 512909292

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר שבע
 שושנה אנקור-שניר, עו״ד, סגן הכונ״ר , מנהל מחוז באר- שגע

 הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשוו

 מחוז ירושלים

ק ר פ מ ם ה ה ש ח  א
ד נ ד י ב י  ד

ג י  ס
ה ש ו  נ

ן ת ד מ י ר א  ת
ק ו ר י י פ  צ

ק י . ת ס  מ
ש ״ מ ה י  ב

ק י ׳ ת ס  מ
יד י  בנ

ת ב י ת ר כ פ ס  מ
ה ת ו מ ע / ת ר ב  ח

ת ת ו מ ע / ת ר ג ם ח  ש

 כל 0*00 5? עו״ד אחרוני דרור
 הנושים

 מ.ש. ששוו יזום בניה והשקעות 511958928 פייר קינג 33 ,ירושלים 1405 168/97 21/01/98
 בע״מ

ו טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר , מנהל מחוז ירושלים  בת-שבע אברך ב
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 מחוז תל־ אביב

 אחח שםחמפרק
 דיבידנד

 יואייד«1זן««

 צי 0יריק ן משח

 0». מיק
 ביוזמ״ש

 מס׳ תיק
 גנ״ו

 מסבי בתיבת
 חבו ה/עמיתה

 שס חבוה/עמיתח

 »2938/8 ?15/11/8 וגיל 10.00% עו״ד זמיר דוד

498/93 

 פיפציק מימית בע״מ 511094872 איטריבסקי36 ,רעגגה 5328

 בדין 51.00%
 קדימה

10/02/»* 

2938/8« 

 רהיטי טיב-לי לנוער(1985) בע״מ 511052086 חסילליס 9 ,בת-יס 5904 498/93

 רהיטי טינ־לי לגוער(1985) בע״מ 511052086 הםיללים 9 ,בת-יס 5904 98/93» 10/02/94 רגיל 52.00%

 אהים רייד(שדה אילן! בע״מ 510584915 ,טברייה 7142 327/94 21/05/90 רגיל

 בדיו 100.00%
 קדימה

 אחים רייך(שדה אילו) בע״מ 510584915 ,טברייה 7142 327/94 21/05/90

 בדיו 100.00% טריו שמשוו
 קדימח

 צמקל בע״מ 510072879 אפעל 27 ,ק.אריה פיית 7940 1541/02 29/10/02

, מנהל מחוז תל- אביב ו  יוסף זילביגו,עו״ד, סגן הכת״

דנד דאשוו בי  תודעה על בותה להבריז על הלוסת די

 מחה ירושלים

 אחה פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סיג
 נישה

 יואוין מת!
 צופש׳׳ר/

 ביניס

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ו

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 לוי ציון 50324078 כיכר זוחרית 4/22,אילת 3390 40/93 00/00/00 רגיל 30.00% עו׳׳ד סקופסקי פ

 לוי ציון 50324078 כיכר יוחרית 4/22,אילת 3390 40/93 00/00/00 בדין קדימה 100.00% עו״ד סקופסקי פ

 ברמן לאה 157032 פרנס 8/14,י-ם 3505 151/96 16/07/96 רגיל 10.00% צור יהודה

 p יעקב משולם 42049197 גבעת יערים 48,גבעת יערים 3554 150/97 06/07/97 בדין קדימה 100.00% עו״דגולדשמידי

 p יעקב משולם 42049197 גבעת יערים 48,גבעוז יערים 3554 150/97 04/07/97 וגיל 24.00% עו״ד גולדשמיד י

ז ירושלים ן בר טוב, עו״ד, סגן הבוג׳׳ד, מגהל מחו ד  בת-שבע אב
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 מחוז תל- אביב

 אחוז פיסי ה>אמן
 דיבידנד

 סוג
 נושה

ן מתן י  מאו
/  צי פש״ו

 כיגוס

 מס. מיק
 ביהמ״ש

 «ס׳ מיק
״ו  כנ

 שם החייג/ת מ״ז במינמ

 גיל בועז 51557577 העצמאות(דירה 4) 28,אור יו 11619 5/94 25/12/00 בדין קדימה 100.00% עו״ד אראל אורן

 גיל בועז 51557577 העצמאות(דירה 4) 28,אור יו 11619 5/94 25/12/00 תיל 100.00% עו״ד אראל אורן

 שקרוב מורן 22018949 זלמן שזר 36,ראשון לציון 11776 468/95 09/10/96 בדין קדימה 100.00% עו״ד קאופמו ער!

 שקרוב מורן 22018949 זלמן שזר 36,ראשון לציון 11776 468/95 09/10/96 רגיל 23.00% עו״ד קאופמן ערן

 מחלב רחל 47618061 ז׳בוטינסקי 127,ר״ג 12260 1174/98 14/10/98 רגיל 24.00%

 בוכריס חיים 22821771 המצביאים 11\5,לוד 12207 89/98 26/04/98 רגיל 34.00% עו״ד אוסלנדר ש

 בוכריס חיים 22821771 המצביאים 11\5,לוד 12207 89/98 26/04/98 בדין קדימה 100.00% עו״ד אוסלנדר ש

-גיל 9.00% לשצי׳סקי אברה  ליפשיץ יוחמוף דור 8801888 בן עטר 7,ת״א 12315 1357/98 11/11/99

 מעוז יעקב ענבר 58409715 הורדים 41,יהוד 12548 2260/99 27/10/99 רגיל 4.00%

 שגב אלי 57231581 דברת 9\9,מגדל העמק 14538 1059/00 03/06/02 רגיל

 וימר ראובן 9611393 לוי אשכול 88,ת״א 13496 1191/01 15/06/03 •גיל 30.00% עו״ד הראל אורן

 הילר דוד 29444866 המעגל 35 א,רמת-גן 13734 1495/01 30/04/02 רגיל

 לוסטיג חנה 58613670 הגלעד 11,קרני שומרון 14559 1904/02 02/10/02 רגיל 100.00%

 יוסף זילביגר,עו׳׳ד, סנן הכונ׳׳ר, מנהל מחוז תל- אביב

 מחוז חיפה

 אהוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נושה

ן ממן י  תאו
/ ו  צי פס״

 כיניס

 מס. מיק
 ביהמ״ש

 «ס׳ מיק
״ו  כנ

 שמ תחייב/ת ת״ז כמיבמ

 באבא אליהו 55298988 קיבוץ גלויות 58,נהריה 9143 39/94 28/11/94 עו׳ד תמן אלי

 לבנה בר עוז, עו״ד, סנן הכונ׳׳ר, מנהל מחוז חיפה והצפון
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 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 אברהם הימן, מפרק

ו ת בע״נ ו ר ב לן הד ו מ ג -  א

 (ח״פ 305340-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כיגוס אסיפה כלליה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות ןנוםח חדש), התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כלליה של
 החברה הנ״ל חהכנס ביום ג באוגוסט 2004, בשעה 0.00ו,

 בנאוה הגולן, רמת הגולן.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 אלי משה, מפרק

ה בע״מ י בנ ם ו ו ז ן י ד ר ב י תי  נ

 (ח״פ ו-96036ו-ו5)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה כללית

 נמסרה בזה הודעה כי אסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל חחבנס ביום א; 8 באוגוסט 2004, בשעה

 16.00, במשרדי המפרק, ברחי הנוטר 69א, קרית חיים.

 על סדר היום: הצגת הדוח על ניהול הפירוק ומימוש
 נכסי החברה, אישור על סיום פירוק נכסי החברה ודווח

 לרשם החבריה.

 רונן בן חמו, מפרק

 אוסט (טי.או.אי) משקיעים בע׳׳מ

 (ח״פ 51-129037-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על בינים אסיפה סיפית

 נמסרה בזה הודעה כי אסיפה כללית שלא מן המנין
 של ההברה הנ־ל תתכנס ביום 10.8.2004, בשעה 10.00,
 במשרד עו״ד מיכל קלימברג. ברח׳ ההגנה 25, ראשון לציון

.75706 

 על סדר היום: הצגת דוח סופי המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ובדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיבל קלימברג ע ו יד, מפרקת

ן בע״מ ירס מקרקעי  נ

 (ח״פ 146548-6״ 51;
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה םיפיה

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כלליה שלא מן המנין
10. בשעה 10.00,  של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2004 3.
 במשרד עו״ד מיכל קלימברג, ברחי ההגנה 25 ראשון לציון

.75706 

 הודעות אלה מחפרםמות באחריות המודיעים

 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ ת בע״ תא להשקעו ו ר  חב

 (ח״פ 9 - 51-050742)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על במוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופיה של החברה הנ״ל תחכנס ביום 25.7.2004, בשעה 8.30,
 במשרד המפרק, עו״ד חיים שפר, ברחי בלוך 41, חל אביב,
 לשם הגשה דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 חיים שפרן, עו״ד, מפרק

ם בע״מ י ת קלאפיש מחשב ן א י  רוטשטי

 (ח״פ 51-344391-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], ההשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 3 באוגוסט 2004, בשעה 0.00ו,

 ברח• גבעת שאול 17, ירושלים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 דניאל רוטשטיין, מפרק

לופי בע״מ .מ. רבב חי  י

 (ח״פ 234747-7- 51)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר במום אסיפה כלליה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-983ו, כי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 2 באוגוסט 2004, בשעה 0.00ו,

 ברח־ הנמל 5/509, מרינה, אשקלון.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 יוסי מרדכי, מפרק

ו בע״מ ד י ת מג  חקלאו

 (ח״פ 51-115653-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 3 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

 באילניה, ד״נ גליל תחתון 5255ו.

 3206 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס״ד, 21.6.2004



ד בע״מ רספי  או

 (ח״פ 24198-6ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנחכנםה ביום 25.5.2004, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 13.5.2004 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף ו2ג לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניוח ויהרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של ו2 ימים, נתקבלו
 החלטות מיוחדות בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של יורם וידן וידנפלד, מרח׳ יוסף צבי 58, רמת גן, למפרק
 החברה, ולהקנות לו את כל הסמכויוח של מנהלי ההברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לתתום על כל הסכם, שטר

 ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יורם וידן וידנפלד, מפרק

ת (או.אי.טי.) בע״מ ו י ג ו ל ו נ לס טכ מפו לים אי  עו

 (ח״פ 7-ו26785-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פיר1ק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנחכנסה ביום 25.5.2004, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 3.5.2004ו תצהיר יכולה פירעון על פי
 סעיף ו32 לפקודה החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלה הודעה מוקדמח של ו 2 ימים, נתקבלו
 החלטות מיוחדות בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של אלכסנדר טרוסמן, מרח בני בריח 6 ו, חיפה, למפרק
 החברה, ולהקנות לו אח כל הסמכויות של מנהלי החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לתתוס על כל הסכם, שטר

 ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 אלכסנדר טדוםמן, מפרק

יצוא בע״מ א ו בו ב י . ז  א.

 (ח־פ 5-5ו2399-ו5)

 . (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק.מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנחכנסה ביום 25.5.2004, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 3.5.2004 ו הצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף ו32 לפקודה החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלה הודעה מוקדמח של ו 2 ימים, גחקבלו
 החלטות מיוחדוה בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של צבי זיידמן, משדי קק״ל 53א, קרית מוצקין, למפרק
 החברה, ולהקנוח לו את כל הסמכויות של מנהלי החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחהום על כל הסכם, שטר

 ומסמך הדרושים למימוש או להפעלה הסמכויוה כאמור.

 צבי זיידמן, מפרק

 על סדר היום: הצגה דוח סופי המראה כיצד החנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי להחליט כיצר לנהוג

 בפנקסים ובניירוה של החברה.

 מיכל קלימברג, עו״ד, מפרקת

ם בע״מ בי חשו ר מי ו ד  מ

 (ח״פ 51-308948-2)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופיה
 נמסרה בזה הודעה, לפי סעיף 338(ב) לפקודה החברות
 [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית סופיה של
 ההברה הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2004, בשעה 9.00 ו, או 30 יום
 לאחר פרסום הודעה זו בשעה האמורה, לפי המאוחר,
 בכתובה החברה, ברחי חל חי 20, גן יבנה, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק המראה כיצד ההנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה.

 ארז הררי, מפרק

קה והפקות בע״מ סי ם מו י י  שנ

 (ח־פ 278556-9- 51)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקה

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כלליה מיוחדה של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 7.5.2004 ו, נתקבלה החלטה
 בדבר פירוק החברה מרצון, בהחאם להקנה 9ו3(2) לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו, ובדבר מינויה של
 עו־ד טליה רגיואן, מרח׳ ביה הרפוס 2 ו, ביה השנהב אגף 6,

 ירושלים, למפרקת החברה.

 טליה רגיואן, עו״ד, מפרקת

 חלקה 557 בגוש 6668 בע״מ

 (ח״פ 038213-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה בי באסיפה כללית יוצאה מן הכלל
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום 2 ו במאי
 2004, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון
 ובדבר מינויו של אברהם מאיר קלימן, ת״ז 030738272, מרח׳

 לוי אשכול 7 ו, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך ו 2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ׳יל.

 לאחר מועד זו לא תיענה בל תביעה.

 אברהם-מאיר קלימן, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשם״ד, 6.2004.ו2 3207



 כל נושה או אדם אחר שיש לו תביעות נגד החברה
 הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו. בתיך 21 ימים

 מיום פרסום הודעה זו, למפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש אה תביעותיו בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ענת קליין, עו״ד, מפרקת

י רחל בע״מ  נווה אב

 (ח״פ 71-0ג008~ו5י

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקימ

 ומסרה בזה הודעה לפי סעיף ו32;א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 30.5.2004, קיבלה החברה החלטה
 מיותרת בדבר פירוקה מרצון לפי סעיף 319;2) לפקודה
 ומינוים של משה מוקטוב וארז איצקוביץ. למפרקי החברה.

 משה מוקטוב ארז איצקוביץ

ן בע׳׳מ םו י  לו

 (ח״פ 51-012434-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כ־ באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתנכנסה בהלכה ביום 2
 ביוני 2004, אחרי שכל בעלי המניות ויתרו על קבלת הודעה
 של ו2 ימים מראש, קיבלה ההברה החלטה מיוחדת לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את דורית בר זכאי, ת״ז
 052342748, משדי רוטשילד 67, תל אביב למפי־־ת החברה

 דורית גד זכאי, מפרקת

דםפארק בע״מ נ  אי

 (ח״פ 1-075467?)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם להעיף ו32 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה
 במשרדה הרשום ביום 3.6.2004, נתקבלה החדטה לפרק אה
 החברה מרצון ולמנות את אייזיק בלוך מרה משבית 27.

 הרצליה פיחוח 46733, למפרק החברה.

ל יגיש אה י  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ה
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימיים מיים פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ו 3^כ7ד^ י ש ;-;יי. ר.ב•־.׳ ת י ג ר לל<* י ש י <1ז־ם <*1חר־ א ה א  כרעז

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מייזיק בלוך, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז ההשס־ד, 21.6.2004

ר בע״מ מ ת נת ה ו  י

 (ח־פ 51-034277-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה כי באסיפה כלליה שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2.6.2004,
 במשרדי החברה, בתל אביב, נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את אריה הירש, ת״ז ו00825586,

 מרח׳ הרכש 7 ו, אפקה, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעוחיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק

 הנ־ל.

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

 אריה הירש, מפרק

ת בע״מ ד בשלישי ל ע ד בו  מם ברי

 (ח״פ 86640-2ו-ו5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, וסעיף OXK)367 לחוק החברות,
 התשנ־ט-1999, כי ביום 3 ביוני 2004, קיבלה החברה הנ״ל
 החלטה בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויה של עו״ד מימי

 צמח, למפרקת החברה.

 מימי צמח, עו״ד, מפרקת

יטי אס.אן<.איק0 בע״מ  גרו

 (ח״פ 51-270609-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 7.6.2004, נתקבלה החלטה, פה אחד,
 על פירוק החברה מרצון ועל מינויה של עו״ד ענת קליין,

 מרח׳ תובל וו, רמת גן, למפרקת החברה.

 כל נושה או אדם אחר שיש לו תביעות נגר החברה
 הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים

 מיום פרסום הודעה זו, למפרקת הנ״ל,

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

 ענה קליין. עו״ד, מפרקת

גיה בע״מ ימז טי אנ י  גראו

 (ח״פ ו-225233-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפדקח זמניה

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית של החברה
, ד ח ה א , פ ה ט ל ח ה ה ל ב ק ת , נ 7 . 6 . 2 0 0 ז בירכן 4 ד ס נ ב ת נ , ש ל ״ נ  ה

 על פירוק החברה מרצון ועל מינויה של עו״ד ענת קליין,
 מרת׳ תובל 11, רמת גן, למפרקח ההברה.
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ד עורבי דין ר ש  גיא גיםין ושות׳, מ
 (ח״פ ו-272308-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בההאם לסעיף 38ג לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9
 באוגוסט 2004, בשעה 0.00 ו, במשרדו של מפרק החברה,
 במשרדי עו״ד גיםין, ארליך ושות׳, ברח׳ זיבוטיגסקי גא, מגדל

 יהלום, רמת גן.

 על סדר היום: דיון בדות הסופי של המפרק בנוגע
 לניהול פירוק החברה ועל מה שנעשה בגבסיה.

 גיא גיסין, עו״ד, מפרק

א. יועעים לאקוסטיקה ואיכות סביבה בע״מ  א.

 (ח״פ 26-3נ95ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הידעה על כיניס אסיפה כלליה סופיה

 נמסרת בזה הודעה בהחאם לסעיף 338(ב) לפקודה
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של ההברה הנ״ל תתכנס ביום 9.8.2004, בשעה 18.00,
 במשרדה הרשום של החברה, ברח׳ טשרניחובסקי 5ו.

 ירושלים.

 על סדר היום: הגשת רוח סופי של המפרקה ואישור
 חיסול החברה.

 אסנת ארנון, מפרקח

 הוסטל הברוש בע״מ

 (ח״פ 066524-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הידעה בדבר בינוס אסיפה כללית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודה
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 9 באוגוסט 2004, בשעה 0.00ו,

 במשרד עו״ד משה זהבי, רח׳ שמואל הנציב 5, נתניה.
 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרקת.

 תמר דון, מפרקת

 ש. ליעוד יעוץ בלבלי ועסקי בע״מ
 (ח־פ 240684-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הידעה בדבר בינים אסיפה כלליה סיפית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 0.8.2004ו, בשעה 6.00ו, במשרדי

 החברה, ברח׳ ריינס ו3, גבעתיים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 שלמה ליצור, מפרק

.אל פתרונות תוכנה (2003) בע״מ  אס.פי

 (ח״פ 4 - 346874-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה בההאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה הכללית
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 24 במאי 2004, נתקבלו
 החלטוח מיוחדוח בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו

 של יואב רובינשטיין, ת־ז 53וד644ו0, למפרק החברה.

 יואב רובינשטיין, מפרק

 מכבי סאן בע״מ
 (ח״פ 270927-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרה בזה הודעה לפי סעיף 338(ב) לפקודת החברות
 [נוסח הדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כלליה של בעלי
 מניות בחברה הנ״ל תתכנס ביום 23 באוגוסט 2004, בשעה
 17.00, במשרדה הרשום של החברה, ברח׳ המרד 27, תל

 אביב.

 על סדר היום: קבלת דיווח של מפרק החברה המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן

 הסברים על אודוחיו וסיום פעילוח התבדה.

 יחזקאל פלימין, מפרק

 בי שור נט בע״מ
 (ח״פ 290665-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הידעה בדבר כינוס אסיפה סיפית

 נמסרה בזה הודעה בי אסיפה סופיה של החברה הנ״ל
 תחכנס ביום 29.7.2004, בשעה 9.00, במשרד המפרק, ברח־
 יהודה הלוי 85, תל אביב, ובה יוצג דוח המפרק המציג

 כיצד נוהל הפירוק.

 יורם מושקט, עו״ד, מפרק

 דולופז טכנולוגיות בע״מ
 (ח״פ 958-4ו32-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הידעה על כינוס אסיפה םיפיח

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית סופית של
 בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום ו באוגוסט
 2004, במשרדי לוצאטו את לוצאטו, עורכי פטנטים, אשר
 בפארק החעשיה עומר, עומר 84965, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק.

 אבי לבון, עו־־ד, מפרק

׳ד, 6.2004.ו2 3209  ילקוט הפרסומים 5306, ב׳ בתמוז התשס׳



דל פלםט בע״מ  מו

 (ח״פ 51-192305-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כלליה שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל. שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 9.6.2004.
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את יאיר שזר, ת״ז 009464460, מרח׳ שלונםקי 40, חיפה

 4987ג, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את
: ימים מיום פרסום  תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יאיר שזר, מפרק

ל פלםט בע״מ ד  מו

 (ח״פ 51-192303-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי האסיפה הסופית של בעלי
 המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2004, בשעה
 9.00, במשרדו של המפרק יאיר שזר, ת״ז 009484460, מרח׳
 שלונסקי 40, חיפה 34987, לשם הגשת דוח טיפי של המפרק

 על ניהול הפירוק.

 יאיר שזר, מפרק

ל א ר ש ת בנק י א  הודעה מ

עי ן שבו ן וחשבו י  ד

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 לפי סעיף 58(ו) לחוק בנק ישראל. החשי־ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביוכ י״ג בסיון התשם־ד

 (2 ביוני 2004):
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״ג בסיון התשס״ד (2.6.2004) 6^20,557,256.3

 ב. סך בל המטבע במחזור ביום
 ה׳ בסיון התשס־ד (25.5.2004) 20.499,567,293

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 57,689,088

 ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע חוץ
 מול המחזור ביום י״ג בסיון התשס־ד

20.557,256,386 (2.6.2004) 
 י״ד בסיון התשס־ד (3 ביוני 2004)

 יחיאל פורה
 סגן מנהל מחלקת המטבע

. 1 9 י 2 מ , ע ד ״ י ש ה ח ה י י  י ס

 אגרו סאן בע״מ

 (ח״פ 51-269893-7)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופיה

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הג״ל תתכנס ביום 15.8.2004, בשעה 9.00, במשרדי

 החברה, ברחי בן צבי 44, קדימה.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק,

 חיה מפה, מפרקת

ן י ג - עורבי ד אל הרעי  שמו

 (ח״פ 51-325596-8)

 הודעה על סיום פירוק מרצון יכיניס אסיפה כלליה סופית

 נמסרת בזה הודעה על סיום הפירוק מרצון של החברה
 הנ״ל בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש],
 החשמ״ג-1983, ועל כינוס אסיפה כללית סופית של החברה,
 שתתכנס ביום 7.8.2004ו, בשעה 2.00ו, במשרד המפרק, ברח׳

 בן יהודה 1, תל' אביב.

 על סדר היום: הנחת דוח המפרק.

 שמואל הרציג, עו״ד, מפרק

ט בע׳׳מ  מרקום את ברנ

 (ח״פ 2- 293211- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 3.6.2004, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 אורית בדרנו-שפירא, מרח׳ גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת

 החברה.

 אורית בז׳רנו-שפירא, עו׳׳ד, מפרקת

ם בע׳׳מ ים טללי ענ ות י  חו

 (ח״פ 51-185295-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה כי באסיפה כלליה שלא מן המגין
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום ו ביוני 2004, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
 אפק, ת״ז 063647234, מרח׳ יאליק 12, גדרה, למפרק

 החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק

 הנ״ל.

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

 שמואל אפק, מפרק

 0 ו 32 ילקוט הפרסומים 5306, כ״ח בסיון התשם״ד, 7.6.2004 ו

ם w-.m03)«ISSN סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  המחיר 15.40 שקלים חדשי


