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 ילקוט הפרסומים
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ד ו מ  ע

 ביטול מינוי מפקח על היהלומים 928

יעצת לעניני אתיקה של מורי דרך 928  מינוי מועצה מי

ן הפלילי 928  הסמכות לפי חוק סדר הדי

 מינוי חברה בועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

ים 929  זיהום הים ממקורות יבשתי

 הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה 929

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 929

 תיקון הכרזה בדבר קיום מונופולין 0ג9

 הודעה בדבר קביעת תקנים 930

י תקנים 930 ו נ  הודעה בדבר שי

באר יעקב) 930 נה( ו עדת ערר לארנ  הודעה על מינוי ו

בור 931 ת בדבר רכישת קרקעות לצרכי צי דעו  הו

ן 940  הודעה על בקשה לרישום ראשו

ת בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 941 דעו  הו

י בית המשפט ״. 941 ד  בקשות לפירוק חברות על י

בור 945 דעות מאת הצי  הו

ד ו מ  ע

י בחלוקת התפקידים בין השרים ועל ו נ  הודעה על שי

 צירוף שר לממשלה 914

 הודעה על הפסקת כהונת סגן שר 914

ת לפי חוק נכסי המדינה 914 ת על הרשאו דעו  הו

דעה על הוספת משרה לרשימת המשרות  הו
 שבתוספת 915

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת
 מכרז 915

ת ר תבנית מיתאר ארצית לתשתי שו דעה על אי  הו

 לאומית 915

א לפי חוק בתי המשפט 915 דעות על מינוי סגני נשי  הו

לים ועדות ערעור לפי חוק הנכים(תגמו  מינוי חברים לו

 ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים 917

ן להגבלים עסקיים 918  מינוי חברי בית הדי

 הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט 918

 מינוי עוזר פקיד שומה : 918

ת) 919 עדו ת( לי ת לפי פקודת הפרוצדורה הפלי  הרשאו

ן הפלילי יות לפי חוק סדר הדי  צו הענקת סמכו
 (סמכויות אכיפה—מעצרים) 927



ד בל אחד ע ד לסכום הנקוב ל  המשפט ותפקידו של המורשה, ע
 מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות

 האמורות:

 (א) עסקאות בתחום הפעילות של הנהלת בתי המשפט למעט
 עסקאות במקרקעין:

) מנהל בתי המשפט או משנהו - בלא הגבלת סכום: ו ) 

 (2) סגן מנהל בתי המשפט - עד לסכום של 150,000
ן - ש״ח); להל ם(  שקלים חדשי

ד לסכום של 150,000 ש״ח;  (3) םמנב״ל בביר למינהל - ע

ד לסכום  (4) מנהל אגף בכיר (תכנון, פיקוח ובקרה) - ע
 של 150,000 ש״ח;

ד לסכום של 150,000 י ולוגיסטיקה - ע  (5) סמנכ״ל בינו
 ש״ח:

ד לסכום של ב - ע ן ושיטות ומחשו  (6) סמנב־ל ארגו
 150,000 ש״ת:

 (ד) סמנב״ל מקעועי למזכירויות - עד לסכום של 150,000
 שיח;

ד לסכום  (8) מנהל אגף ביטחון ותפקידים מיוחדים - ע
 של 150,000 ש״ח;

 (9) מנהל תחום הדרכה - עד לסכום של 100,000 ש״ח:

 (0ו) ממונה על ספריות בתי המשפט - עד לסכום של
 100,000 ש״ח:

ן - עד לסכום של 100,000 ו  (11) רשם בית המשפט העלי
 ש״ח:

 (12) מנהל אגף לגביית קנסות, אגרות והוצאות - עד
 לסכום של 100,000 ש״ח:

 (13) דובר בתי המשפט - עד לסכום של 50,000 ש״ח;

 (4ו) מנהל תחום הדרכה(פיתוח ארגוני - משפטנים) - עד
 לסכום של 50,000 ש״ח:

ן - עד לסכום של ו  (15) מזכיר ראשי בית המשפט העלי
 5,000 ש״ח.

 כל מורשה יחתום יחד עם חשב מערכת בתי המשפט
 או סגנו.

ו נושאי המשרה שלהלן  (ב) בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, יהי
יות הנוגעות יעג את הממשלה רק בהתקשרו  מוסמכים לי
די הכוללות שכירות בהיקף שלא יעלה על הנקוב עו י ר י ו  לדי
ד שם משרתם וזאת בתחום פעילות הנהלת בתי המשפט: י  ל

 (1) מנהל בתי המשפט או משנהו - עד 300 מ״ר או עד
 1,000,000 ש״ח לעסקה, לפי הנמוך מבין השניים;

י ולוגיסטיקה - עד 200 מ״ר או עד  (2) םמנכ״ל בינו
 600,000 ש״ח לעסקה, לפי הנמוך מבין השניים.

 כל אחד מהמורשים בפסקאות משנה (1) ו-(2) יחתום יחד
 עם חשב מערכת בתי המשפט או סגנו.

ת קודמות לנושאי משרה בהנהלת בתי המשפט  הרשאו
- בטלות.

 כ״ה בכסלו התשם״ה (8 בדעמבר 2004)
 (חמ 3-9)

ן  ישראל מימו
 מזכיר הממשלה

 הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השדים ועל
 צירוןט שר לממשלה

 לפי חוק הממשלה, התשס״א- 2001
^ ו-( 11) לחוק ב ) 1 עים בזה, בהתאם לסעיף 0 די  מו

 הממשלה, התשס״א- 2001':

, החליטה  (1) על פי סעיף ו3(א) לחוק־יסוד: הממשלה'
 הממשלה כי -

 (א) השר אילן שלגי יכהן בתפקיד השר לאיכות הסביבה,
;  במקום בתפקיד שר המדע והטכנולוגיה'

, יכהן גם בתפקיד ן עזרא, שר התיירות4  (ב) השר גדעו
 השר לביטחון הפנים.

 (2) על פי סעיף 15 לחוק־יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה,
ש הממשלה, לערף לממשלה את א  על פי הצעת ר
 הבר הכנסת ויקסור בריילובסקי, בתפקיד שר המדע

 והטכנולוגיה.

רי הכנסת ביום ט״ז בכסלו התשס״ה  ההחלטות אושרו על י
 (29 בנובמבר 2004).

 י״ז בכסלו התשס״ה (30 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-3281)

ן  ישראל מימו
רהממשלה כי  מז

 י• ס״ח התשם״א, עמי 168.
 י• ס״ח התשס׳׳א, עמי 58 ו.

 י. י״פ התשםיד, עמי 3528.
 י. י״פ התשם״ה, עמי 2.

 הודעה על הטסקת בהונת סגן שר
 לפי חוק הממשלה, התשם״א- 2001

^ לחוק הממשלה, ב ) 1 דיעים בזה, בהתאם לסעיף 0  מו
 התשס־א-2001' (להלן - החוק), כי על פי סעיף 26(1) לחוק־
, פסקה כהונתו של חבר הכנסת ויקטור  יסוד: הממשלה'

ד הפגים*.  בריילובםקי כסגן שר במשר

דעה לכנסת ביום ט״ז בכסלו  על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הו
 התשם״ה(29 בנובמבר 2004).

 י־ז בכסלו התשם״ה(30 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-3281)

ן  ישראל מימו
 מזכיר הממשלה

 יי ס״ח התשס״א, עמי 168.

 יי ם״ח התשם״א, עמי 158.

 *. י״פ התשס״ג, עמי 890 ו.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי זזמדינה, התשי״א-951 ו

עים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב< לחוק נכסי המדינה, די  מו
 התשי״א-ד5«1' (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה להרשות
 את נושאי המשרה בהנהלת בתי המשפט אשר מפורטים
בר יצג את הממשלה בבל עסקה מהעסקאות שמדו  להלן, לי
 בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, שבתחום הפעילות של הנהלת בתי

 ו. סייח התשי״א, עמי 52.
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 סעיף 19 לחוק, למשרת המנהל הכללי של הרשות הארצית
דה והערכה(ראמ״ה), במשרד החינוך התרבות והספורט,  למדי

עמ ר מו  בתנאי שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתו
 דים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מם׳ 2541,

ת בפטור י למשרו נו  כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למי
 מחובת מכרז פומבי2, שהרכבה כמפורט להלן:

 (1) המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט
שב ראש•, ו גו - י  (להלן - המנכ״ל) או נצי

רות המדינה או נציגו: ב שי  (2) נצי

ב דע והיכרות בתחום, שימנה נצי בד מדינה בכיר בעל י  (3) עו
יעצות עם המנכ״ל; רות המדינה, בהתי  שי

דע והיכרות בתחום הערכה בחינוך, ש אקדמיה בעל י  (4) אי
יעצות עם נציב שירות המדינה-,  שימנה המנכ׳יל, בהתי

ת רו ב שי דע והיכרות בתחום, שימנה נצי ר בעל י בו  (5) נציג צי
יעצות עם המנב״ל.  המדינה, בהתי

 כ״ב בכסלו התשס״ה(5 בדצמבר 2004)
 (חמ 274 -3)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 י. י״פ התשם״ג, עמי 400 ועמי 712.

ר תכנית מיתאר ארצית  הודעה על אישו
 לתשתית לאומית

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
ן והבניה, דיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנו  מו
 התשב״ה-1965', כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף ב5
ת ת לתשתי  ו-76ג(10) לחוק האמור אישרה תכנית מיתאר ארצי

ד - באר שבע.  לאומית תת״ל 9 - מסילת רכבת בקו לו

 כ״ב בכסלו התשס״ה(5 בדצמבר 2004)
 >חמ 3-697)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 י• ם״ח התשכ״ה, עמי 307. .

ן נשיא  הודעה על מינוי סג
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח י ד  אני מו
 משולב), התשמ״ד-1984י, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)
א בית המשפט העליון, הארכתי  לחוק האמור, ובהסכמת נשי
ל השופטת שרה סירוטה, ת״ז 004893731,  את מינויה ש
ום ב׳ א של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מי  לסגנית נשי
 בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005) עד יום י׳יז בכסלו התשס״ז

 (8 בדצמבר 2006).

 י״ז בכסלו התשס״ה(30 בנובמבר 2004)
 גחמ 3-60)

 יוסף(טומי) לפיד
 שר המשפטים

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על הרשאה
״א- 1951  לפי חוק נכסי המדינה, התשי

דיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,  מו
ת ״א- 1951' (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה להרשו  התשי
ות(להלן - משרד ות הלאומי  את נושאי המשרה במשרד התשתי
יצג את הממשלה בכל עסקה  התשתיות), המפורטים להלן, לי
בר בהן בסעיפים 4 ו'-5 לחוק, למעט עסקה  מהעסקאות שמדו
ל ת ותפקידו ש ו  במקרקעין, בתחום הפעולה של משרד התשתי
 המורשה, עד לסכום הנקוב לצד פל אחד מהם ולחתום בשם

 המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 (א) המנהל הכללי - בלא הגבלה בסכום:

ות ותכנון - עד לסכום של 250,000 ני  (ב) סמנב״ל בביר למדי
ן - ש״ח); להל ם(  שקלים חדשי

 (ג) סמנכ״ל בכיר למינהל ואמרכלות - עד לסכום של 250,000
 ש״ח-,

 (ד) המדען הראשי של המשרד - עד לסכום של 250,000
 ש״ח-,

ל 20,000 ש״ח:  (ה) ממונה משאבים חומריים - עד לסכום ש

ל 10,000 ם חומריים - עד לסכום ש  (0 מנהל מחלקת משאבי
 ש״ח.

ד או סגן ר יחתום יחד עם חשב המשר  כל מורשה כאמו
 חשב המשרד.

ת ו  ההרשאות הקודמות לנושאי משרה במשרד התשתי
- בטלות.

 כ״ה בכסלו התשם״ה(8 בדצמבר 2004)
 1חמ 3-9)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 י סייח התשי״א, עמ׳ 52.

ת שבתוספת מת המשרו  הודעה על הוספת משרה לרשי
, התשי״ט-1959 יים) נו רות המדינה(מי  לפי חוק שי

רות המדינה דיעים בזה, כי על פי סעיף 23 לחוק שי  מו
 (מינויים), התשי״ט-1959י(להלן - החוק), הוסיפה הממשלה
דה ת הארצית למדי  את משרת המנהל הכללי של הרשו
ד החינוך התרבות והספורט, לרשימת  והערכה (ראמ״ה), במשר

 המשרות שבתוספת לחוק.

 ב״ב בכסלו התשם״ה(5 בדצמבר 2004)
 (חמ 73 ו ו-3)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 י• ם״ח התשי״ט, עמי 86; התשכ״ג, עמי 110.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
ז  חובת מבר

, התשי״ט-1959 ים) י נו רות המדינה(מי  לפי חוק שי

רות המדינה דיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שי  מו
עדת  (מינויים), התשי״ט-1959' (להלן - החוק), ועל פי הצעת ו
רות המדינה, קבעה הממשלה פטור מחובת מברז פומבי לפי  שי

915 

 1. ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.
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 בכסלו התשס״ה(1 בדצמבר 2004) עד יום ג׳ בכסלו התשס״ט
 (30 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-60)

 יוסף(טומי) למיד
 שר המשפטים

 י ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט(נוסח משולב], התשמ״ד-1984

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ]נוסח די  אני מו
 משולב], התשמ״ד-984וי, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)
א בית המשפט העליון, הארכתי שי  לחוק האמור, ובהסכמת נ
 את מינויה של השופטת זיוה הרמן הדסי, ת״ז 006551303,
א של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, לתקופה  לסגנית נשי
 של ארבע שנים נוספות, מיום י״ח בכסלו התשס״ה (1 בדצמבר

 2004) עד יום ג׳ בכסלו התשס״ט(30 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-60)

ד ) לפי  יוסף(טומי
 שר המשפטים

 י סייח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט (נוסח די  אני מו
 משולב], התשמ״ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
 האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את יוסף
 בן-חמו, ת״ז 064861743, שופט של בית משפט שלום, לסגן
א של בתי משפט השלום במחוז הצפון, מיום י״ח בכסלו  נשי
 התשס״ה (1 בדצמבר 2004) עד יום ג׳ בכסלו התשם״ט (30

 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשם״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-60)

ד  יוסף(טומי) לפי
 שר המשפטים

 הודעה על מינוי סגן נשיא
נוסח משולב!, התשמ״ד-1984  לפי חוק בתי המשפט!

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ]נוסח י ד  אני מו
 משולב], התשמ״ד-1984י, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
 האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את עיריה
״ שלום, פ ש  היומן מרדכי, ת״ז 1989738 01, שופטת של בית מ
א של בתי משפט השלום במחוז הצפון, מיום י״ח  לסגנית נשי
 בבסלו התשם״ה (ו בדצמבר 2004) עד יום ג׳ בכסלו התשס״ט

 (30 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 1חמ 3-60)

ד ) לפי  יוסף(טומי
 שר המשפטים

 י סייח התשמ״ד, עמי 198׳, התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

דיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח  אני מו
 משולב], התשמ״ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
א בית המשפט העליון, מיניתי  לחוק האמור, ובהסכמת נשי
אל ברלינר, ת״ז 001680792, שופט של בית משפט  את שמו
 מחוזי לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום ב׳
 בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005) עד יום ד׳ בטבת התשס״ט

 (31 בדצמבר 2008).

 י״ז בכסלו התשס״ה(30 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-60)

) לפיד  יוסף(טומי
 שר המשפטים

 יי ס״ה התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו
 משולב[, התשמ״ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק
א בית המשפט העליון, הארכתי את  האמור, ובהסכמת נשי
א ל השופטת חיותה כוחן, ת״ז 003154275, לסגנית נשי  מינויה ש
ל ארבע  של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, לתקופה ש
 שנים נוספות, מיום י״ח בכסלו התשס״ה (ו בדצמבר 2004) עד

 יום ג׳ בכסלו התשם״ט (30 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשס״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-60)

ד  יוסף >טומי< לפי
 שר המשפטים

 י• סייח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

ן נשיא  הודעה על מינוי סג
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו
 משולב], התשמ״ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
א בית המשפט העליון, מיניתי את  האמור, ובהסכמת נשי
 ראובן שמיע, ת״ז 030221329, שופט של בית משפט שלום,
 לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י״ח
 בכסלו התשס״ה (1 בדצמבר 2004) עד יום ג׳ בכסלו התשם״ט

 (30 בנובמבר 2008).

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-60)

 יוסף(טומי) לפיד
 שר המשפטים

 י• סייח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו
 משולב], התשמ״ד-984ו', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
א בית המשפט העליון, מיניתי את רבקה  האמור, ובהסכמת נשי
 פרידמן פלדמן, ת״ז 055041677, שופטת של בית משפט שלום,
א של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י״ח  לסגנית נשי

 י• סייח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.
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330/ ,116/01 ,115/01 ,110/01 ,107/01 ,300/01 ,299/01 ,294/01 
,364/01 ,349/01 ,340/01 ,339/01 ,336/01 ,335/01 ,334/01 ,01 
114/ ,112/02 ,108/02 ,106/02 ,105/02 ,370/01 ,368/01 ,366/01 
,130/02 ,129/02 ,128/02 ,119/02 ,118/02 ,116/02 ,115/02 ,02 
165/ ,164/02 ,158/02 ,155/02 ,146/02 ,140/02 ,138/02 ,137/02 
,187/02 ,186/02 ,178/02 ,177/02 ,174/02 ,169/02 ,167/02 ,02 
215/ ,210/02 ,206/02 ,200/02 ,198/02 ,196/02 ,190/02 ,189/02 
,238/02 ,237/02 ,234/02 ,230/02 ,227/02 ,224/02 ,216/02 ,02 
254/ ,250/02 ,248/02 ,247/02 ,245/02 ,244/02 ,240/02 ,239/02 
,265/02 ,264/02 ,260/02 ,258/02 ,257/02 ,256/02 ,255/02 ,02 
299/ ,296/02 ,295/02 ,294/02 .275/02 ,269/02 ,268/02 ,267/02 
,315/02 ,310/02 ,309/02 ,308/02 ,307/02 ,306/02 ,304/02 ,02 
335/ ,328/02 ,327/02 ,326/02 ,320/02 ,319/02 ,318/02 ,317/02 
,358/02 ,357/02 ,356/02 ,347/02 ,345/02 ,344/02 ,336/02 ,02 
385/ ,376/02 ,374/02 ,369/02 ,368/02 ,367/02 ,365/02 ,360/02 
,398/02 ,395/02 ,390/02 ,389/02 ,388/02 ,387/02 ,386/02 ,02 
420/ ,416/02 ,415/02 ,410/02 ,408/02 ,405/02 ,404/02 ,400/02 
,438/02 ,437/02 ,436/02 ,435/02 ,430/02 ,429/02 ,424/02 ,02 
456/ ,454/02 ,450/02 ,447/02 ,446/02 ,445/02 ,440/02 ,439/02 
,476/02 ,475/02 ,469/02 ,464/02 ,460/02 ,459/02 ,457/02 ,02 
499/ ,496/02 ,495/02 ,494/02 ,487/02 ,484/02 ,478/02 ,477/02 
,518/02 ,516/02 ,514/02 ,510/02 ,509/02 ,508/02 ,504/02 ,02 
540/ ,539/02 ,536/02 ,534/02 ,529/02 ,528/02 ,526/02 ,519/02 
,556/02 ,550/02 ,549/02 ,548/02 ,547/02 ,546/02 ,542/02 ,02 
,29/03 ,20/03 ,16/03 ,9/03 ,7/03 ,5/03 ,560/02 ,559/02 ,557/02 
,59/03 ,58/03 ,55/03 ,47/03 ,46/03 ,44/03 ,36/03 ,35/03 ,30/03 
,78/03 ,77/03 ,75/03 ,70/03 ,69/03 ,68/03 ,67/03 ,65/03 ,64/03 
,114/03 ,110/03 ,109/03 ,107/03 ,95/03 ,87/03 ,86/01 ,80/03 
147/ ,144/03 ,139/03 ,135/03 ,134/03 ,124/03 ,119/01 ,115/03 
,205/03 ,189/03 ,179/03 ,166/03 ,164/03 ,154/03 ,148/03 ,03 
266/ ,264/03 ,249/01 ,245/03 ,229/01 ,225/01 ,216/01 ,208/03 
,359/03 ,349/03 ,334/03 ,331/01 ,284/03 ,275/03 ,270/03 ,03 
445/ ,417/03 ,395/03 ,388/03 ,380/03 ,370/03 ,366/03 ,360/03 

.262/04 ,251/04 ,124/04 ,118/04 ,03 

 וליש גזה (ת״ז 64265028) - תיקים מס׳ 214/99,375/97,
, 8 7 / 0 1 , 236/02, 93/92, 309/93, 16/97, 267/97, 396/97, 238/98 

308/98, 158/99, 160/99, 170/99, 254/99, 278/99, 282/99, /305 
, 9 9 , 310/99, 316/99, 404/99, 407/99, 420/99, 447/99, 458/99 

459/99, 477/99, 519/00, 527/00, 554/00, 570/00, 590/00, /620 
, 0 0 , 638/00, 640/00, 650/00, 671/00, 675/00, 696/00, 708/00 

719/00, 738/00, 747/00, 750/00, 774/00, 780/00, 790/00, /799 
, 0 0 , 806/00, 815/00, 827/00, 830/00, 838/00, 865/00, 874/00 
, 8 9 0 / 0 0 , 8 8 1 / 0 0 , 8 7 7 / 0 0 , 4/01, 9/01, 19/01, 29/01, 30/01, 38/01 

39/01, 40/01, 55/01, 58/01, 60/01, 68/01, 98/01, 100/01, /108 
, 0 1 , 116/01, 127/01, 136/01, 138/01, 139/01, 145/01, 149/01 

150/01, 165/01, 166/01, 168/01, 174/01, 187/01, 188/01, /190 
, 0 1 , 200/01, 208/01, 215/01, 216/01, 225/01, 227/01, 239/01 

240/01, 245/01, 255/01, 256/01, 263/01, 266/01, /270/01,276 
,99/01Z ,294/01 ,289/01 ,280/01 ,279/0277/0101, , 278/01, ו 
335/ ,334/01 ,330/01 ,316/01 ,315/01 ,310/01 ,307/01 ,300/01 
,368/01 ,366/01 ,364/01 ,349/01 ,340/01 ,339/01 ,336/01 01, 
116/ ,115/02 ,114/02 ,112/02 ,108/02 ,106/02 ,105/02 ,370/01 
,138/02 ,137/02 ,130/02 ,129/02 ,128/02 ,119/02 ,118/02 02, 
169/ ,167/02 ,165/02 ,164/02 ,158/02 ,155/02 ,146/02 ,140/02 
,190/02 ,189/02 ,187/02 ,186/02 ,178/02 ,177/02 ,174/02 ,02 
224/ ,216/02 ,215/02 ,210/02 ,206/02 ,200/02 ,198/02 ,196/02 
,240/02 ,239/02 ,238/02 ,237/02 ,234/02 ,230/02 ,227/02 ,02 

 מינוי חברים לוועדות ערעור
 לפי חוק הגבים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב],

 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים
' (להלן - החוק), וסעיף  ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]
 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה חברים

ועדות ערעור לפי החוק, לענין התיקים המפורטים להלן:  לו

 א. מחוז תל אביב:

 רופאים - חנינא קבל (ת״ז 10811008), תיקים מם׳ 1817/03,

.1878/01 

 ב. מחוז חיפה:
 רופאים -

(ת״ז 67581017) - תיקים מס׳ 375/97, 314/99, ילברמן לף ז  אדו
,309/98 ,300/98,329/97,288/97,218/95,199/95,236/02,87/01 
690/ ,574/00 ,518/00 ,460/99 ,439/99 ,360/99 ,288/99 ,138/99 
,223/96 ,281/01 ,229/01 ,134/01 ,118/01 ,870/00 ,700/00 ,00 
553/ ,521/00 ,511/00 ,423/99 ,343/99 ,203/99 ,271/98 ,103/98 
,711/00 ,692/00 ,673/00 ,663/00 ,598/00 ,593/00 ,582/00 ,00 
,72/01 ,51/01 ,31/01 ,23/01 ,843/00 ,841/00 ,763/00 ,751/00 
,182/01 ,171/01 ,153/01 ,103/01 ,93/01 ,91/01 ,83/01 ,82/01 
343/ ,301/01 ,293/01 ,243/01 ,221/01 ,212/01 ,203/01 ,191/01 
,133/02 ,123/02 ,102/02 ,372/01 ,363/01 ,35Z/01 ,350/01 ,01 
204/ ,202/02 ,193/02 ,192/02 ,181/02 ,171/0Z ,163/02 ,141/02 
,262/02 ,253/02 ,243/02 ,232/02 ,222/02 ,213/02 ,205/02 ,02 
322/ ,316/02 ,311/02 ,303/02 ,301/02 ,293/02 ,272/02 ,271/02 
,382/02 ,381/02 ,362/02 ,352/02 ,341/02 ,332/02 ,331/02 ,02 
412/ ,411/02 ,407/02 ,403/02 ,402/02 ,393/02 ,392/02 ,183/02 
,452/02 ,451/02 ,443/02 ,442/02 ,441/02 ,422/02 ,413/02 ,02 
503/ ,501/02 ,493/02 ,491/02 ,483/02 ,473/02 ,462/02 ,461/02 
,543/02 ,533/02 ,532/02 ,531/02 ,523/02 ,513/02 ,512/02 ,02 
,12/05 ,11/05 ,3/03 ,1/03 ,562/02 ,555/02 ,552/02 ,551/02 
,41/03 ,33/03 ,32/03 ,26/03 ,25/03 ,23/03 ,Z2/03 ,21/03 ,13/03 
,73/03 ,72/03 ,71/03 ,63/03 ,62/03 ,61/03 ,51/03 ,43/03 ,42/03 
,113/03 ,111/03 ,102/03 ,101/03 ,93/03 ,92/03 ,82/03 ,81/03 
172/ ,163/03 ,142/03 ,133/01 ,131/03 ,123/03 ,122/03 ,121/03 
,302/03 ,292/03 ,213/03 ,203/03 ,183/03 ,181/03 ,173/03 ,03 
,413/03 ,41Z/03 ,397/03 ,38Z/03 ,372/03 ,361/03 ,306/03 
,267/97 ,16/97 ,309/93 ,93/92 ,111/04 ,443/03 ,433/03 , 422/03 
278/ ,254/99 ,170/99 ,160/99 ,158/99,308/98 ,238/98 ,396/97 
,420/99 ,407/99 ,404/99 ,316/99 ,310/99 ,282/99,305/99 ,99 
570/ ,554/00 ,527/00 ,519/00 ,477/99 ,459/99 ,458/99 ,447/99 
,675/00 ,671/00 ,650/00 ,640/00 ,638/00 ,620/00 ,590/00 ,00 
780/ ,774/00 ,750/00 ,747/00 ,738/00 ,719/00 ,708/00 ,696/00 
,838/00 ,830/00 ,827/00 ,815/00 ,806/00 ,799/00 ,790/00 ,00 
,19/01 ,9/01 ,4/01 ,890/00 ,881/00 ,877/00 ,874/00 ,865/00 
,68/01 ,60/01 ,58/01 ,55/01 ,40/01 ,39/01 ,38/01 ,30/01 ,29/01 
,139/01 ,138/01 ,136/01 ,127/01 ,116/01 ,108/01 ,100/01 ,98/01 
187/ ,174/01 ,168/01 ,166/01 ,165/01 ,150/01 ,149/01 ,145/01 
,225/01 ,216/01 ,215/01 ,208/01 ,200/01 ,190/01 ,188/01 ,01 
266/ ,263/01 ,256/01 ,255/01 ,245/01 ,240/01 ,239/01 ,227/01 
,289/01 ,280/01 ,279/01 ,278/01 ,277/01 ,270/01,276/01 ,01 

 י םי׳ח התשי״ט, עמי 276; התש״ן, עמי 20.
 2 ם״ח התשנ״ב, עמי 90.
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ן להגבלים עסקיים  מינוי חברי בית הדי
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988, ולפי חוק בתי

 דין מיגהליים, התשנ״ב-992 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ״ח-988 ו י (להלן - החוק), וסעיף s לחוק בתי דין
א בית המשפט , ובהסכמת נשי  מינהליים, התשנ״ב-1992־
 העליון, אני ממנה את השופטת מיבאלה שידלובסקי אור, ת״ז
ושבת ראש מותב - אב  006081038, שופטת בית משפט מחוזי, לי

ן להגבלים עסקיים*.  בית הדי

 כמו בן אני ממנה את השופטת מרים מזרחי, ת״ז 000083667,
ן ולממלאת  שופטת בית משפט מחוזי, למשנה אב בית הדי

 מקומה, לפי החוק.

ש שנים. ו  תוקף המינוי לשל

 י״ט בכסלו התשםי־ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-2125)

ד ) לפי  יוסף(טומי
 שר המשפטים

 יי סייח התשמ״ח, עמי 128; התש״ס, עמי 113.
. סייח התשג״ב, עמי 90. ! 

 *. י״פ התשם״א, עמי 3841.

 הודעה על מינוי רשם
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

ע בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו
 משולב[, התשמ״ד-1984', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א)
ר שר המשפטים, מיניתי את עורכת דין  לחוק האמור, ובאישו
, ת״ז 017331067, לרשמת/ראש הוצאה  סיגל פרושאור־איבגי
 לפועל של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י״ח
ן התשס״ו  בכסלו התשם״ה (1 בדצמבר 2004) עד יום כ״ח בחשו

 (30 בנובמבר 2005).

 ט״ז בכסלו התשם״ה (29 בנובמבר 2004)
 1חמ 3-64)

 אהרן ברק
א בית המשפט העליון  נשי

 יי סייח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי עוזר פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מס הכנסה׳
 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל,
 יוסף חן(חושינםקי), ת״ז 058367509, לשמש עוזר פקיד שומה
די השר לביטחון הפנים לפי סעיף 227 רך הסמכתו בי  לצו

 לפקודה.

 ה׳ בכסלו התשס״ה (18 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-171)

 בנימין נתניהו
צר  שר האו

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

256/ ,255/02 ,254/02 ,250/02 ,248/02 ,247/02 ,245/02 ,244/02 
,268/02 ,267/02 ,265/02 ,264/02 ,260/02 ,258/02 ,257/02 ,02 
306/ ,304/02 ,299/02 ,296/02 ,295/02 ,294/02 ,275/02 ,269/02 
,318/02 ,317/02 ,315/02 ,310/02 ,309/02 ,308/02 ,307/02 ,02 
344/ ,336/02 ,335/02 ,328/02 ,327/02 ,326/02 ,320/02 ,319/02 
,365/02 ,360/02 ,358/02 ,357/02 ,356/02 ,347/02 ,345/02 ,02 
387/ ,386/02 ,385/02 ,376/02 ,374/02 ,369/02 ,368/02 ,367/02 
,404/02 ,400/02 ,398/02 ,395/02 ,390/02 ,389/02 ,388/02 ,02 
429/ ,424/02 ,420/02 ,416/02 ,415/02 ,410/02 ,408/02 ,405/02 
,440/02 ,439/02 ,438/02 ,437/02 ,436/02 ,435/02 ,430/02 ,02 
459/ ,457/02 ,456/02 ,454/02 ,450/02 ,447/02 ,446/02 ,445/02 
,478/02 ,477/02 ,476/02 ,475/02 ,469/02 ,464/02 ,460/02 ,02 
508/ ,504/02 ,499/02 ,496/02 ,495/02 ,494/02 ,487/02 ,484/02 
,526/02 ,519/02 ,518/02 ,516/02 ,514/02 ,510/02 ,509/02 ,02 
546/ ,542/02 ,540/02 ,539/02 ,536/02 ,534/02 ,529/02 ,528/02 
,559/02 ,557/02 ,556/02 ,550/02 ,549/02 ,548/02 ,547/02 ,02 
,35/03 ,30/03 ,29/03 ,20/03 ,16/03 ,9/03 ,7/03 ,5/03 ,560/02 
,65/03 ,64/03 ,59/03 ,58/03 ,55/03 ,47/03 ,46/03 ,44/03 ,36/03 
,86/03 ,80/03 ,78/03 ,77/03 ,75/03 ,70/03 ,69/03 ,68/03 ,67/03 
,119/03 ,115/03 ,114/03 ,110/03 ,109/03 ,107/03 ,95/03 ,87/03 
154/ ,148/03 ,147/03 ,144/03 ,139/03 ,135/03 ,134/03 ,124/03 
,216/03 ,208/03 ,205/03 ,189/03 ,179/03 ,166/03 ,164/03 ,03 
275/ ,270/03 ,266/03 ,264/03 ,249/03 ,245/03 ,229/03 ,225/03 
,366/03 ,360/03 ,359/03 ,349/03 ,334/03 ,331/03 ,284/03 ,03 
124/ ,118/04 ,445/03 ,417/03 ,395/03 ,388/03 ,380/03 ,370/03 

.262/04 ,251/04,04 

 חברים אחדימ -

ן(ת״ז 9248923) - תיקים מס׳ 103/98,223/96, י  קלמן בורנשטי
582/ ,553/00 ,523/00 ,513/00 ,423/99 ,343/99 ,203/99 ,271/98 
,751/00 ,711/00 ,692/00 ,673/00 ,663/00 ,598/00 ,593/00 00, 
,82/01 ,72/01 ,51/01 ,31/01 ,23/01 ,843/00 ,841/00 ,763/00 
,191/01 ,182/01 ,171/01 ,153/01 ,103/01 ,93/01 ,91/01 ,83/01 
350/ ,343/01 ,301/01 ,293/01 ,243/01 ,221/01 ,212/01 ,203/01 
,141/02 ,133/02 ,123/02 ,102/02 ,372/01 ,363/01 ,352/01 01, 
205/ ,204/02 ,202/02 ,193/02 ,192/02 ,181/02 ,171/02 ,163/02 
,271/02 ,262/02 ,253/02 ,243/02 ,232/02 ,222/02 ,213/02 02, 
331/ ,322/02 ,316/02 ,311/02 ,303/02 ,301/02 ,293/02 ,272/02 
,383/02 ,382/02 ,381/02 ,362/02 ,352/02 ,341/02 ,332/02 ,02 
413/ ,412/02 ,411/02 ,407/02 ,403/02 ,402/02 ,393/02 ,392/02 
,461/02 ,452/02 ,451/02 ,443/02 ,442/02 ,441/02 ,422/02 ,02 
512/ ,503/02 ,501/02 ,493/02 ,491/02 ,483/02 ,473/02 ,462/02 
,551/02 ,543/02 ,533/02 ,532/02 ,531/02 ,523/02 ,513/02 02, 
,21/03,13/03,12/03 ,11/03 ,3/03 ,1/03 ,562/02 ,555/02 ,552/02 
,43/03 ,42/03 ,41/03 ,33/03 ,32/03 ,26/03 ,25/03 ,23/03 ,22/03 
,82/03 ,81/03 ,73/03 ,72/03 ,71/03 ,63/03 ,62/03 ,61/03 ,51/03 
,122/03 ,121/03 ,113/03 ,111/03 ,102/03 ,101/03 ,93/03 ,92/03 
181/ ,173/03 ,172/03 ,163/03 ,142/03 ,133/03 ,131/03 ,123/03 
,361/03 ,306/03 ,302/03 ,292/03 ,213/03 ,203/03 ,183/03 03, 
443/ ,433/03 ,422/03 ,413/03 ,412/03 ,397/03 ,382/03 ,372/03 

.111/04 ,03 

י עד יום ה׳ באדר ב׳ התשס״ה (16 במרס 2005).  תוקף המינו

 י״ב בכסלו התשס״ה(25 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-321)

ד  יוסף(טומי) לפי
 שר המשפטים
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 השם מס׳ זהות
 אריה חזקיה 9566472

 בריחי ניר 29510161
 בהגלי חיים 52912250
 בוכרים יוסף 67986745
ו 38294831  בלולו של
ד 24843476  בן חמו דו
 בן שבת אורן 29644010
ד אילת 23728553 ־דו  בן
ד יהודה 68049592 ו ד ־  בן
ך נתן ערן 25710690  ב
ן ארנון 57919128  בן־שמעו
 בסון שלום 57061046
 בר־שי יצחק 59802223
 ברוך רמי 29656592
 בשרי שי 28717460
 ג׳ורנו נתן 25337528
 גבאי רפאל 59708917
ן אליעזר 57173965  גולדשטי
ואב 56575772  גיספן י
 גלילי דרור 22308779
 גנין עמיר 57351660
רי 15240823  גרונוב שו
 גרינברג גל 28694826
 דאו מרון 55156483
ב שפיק 50246800  דבדו
 דבורי אליהו 42913251
 דביר רחל 14697387
ד 50537976  רגן דו
 דגן יעקב 51903003
 דוידסון מנחם 23998362
 דמב אלון 11911799
 דנטס איציק 57962748
 דניאל רפאל 50637297
ל צחי 25668328  דעבו
 דרג׳י אבי 16757320
 הבר מרום 22686539
שע לאון 17071200  הו
 הינו נזיר 59936187
 הרשברג יוסף 22275960
 הרשקו יוסף 58465816
ולדמן יוסף 15544794  ו
 וייס יהושע 54144118
 ויתקו ארי 7939242

 וענונו אילן 24034001
ד 5392953 ו  ועקנין ד

 וקנין גד 22668644
 זיו מיכאל 16424392
 זיטלבך יחזקאל 50482470
 זילברמן אופיר 22419493
 זנד גיל 22241327
ד אברהם 58034448  חד
 חדיר אמיר 28965549
 חזיז גיל 23997612
אד 74865338  חזקיהו פו
ילת 27932219  חיים אי
ד 54111380 ו  חיים ד
ץ ארז 22990337 בי מו י  חי

 הרשאה
ת) ו עד ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
בדי אגף המכס ומע״מ במשרד , אני מרשה בזה את עו ,  (עדות)
תיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר  האוצר, ששמו

רות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם: ע עבי צו  לבי

; ־  (ו) פקודת המכס
 (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964';

ר ומכירה)׳: צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר
 (4) פקודת הכהילים המפוגלים5-,

; א [נוסח חדש), התשל׳יט-1979־ צו  (5) פקודת היבוא והי
 (6) פקודת הטבק';

; ,  (7) פקודת מם הבולים
 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשב״א-1961'.

 השם מס׳ זהות
ש רכאד 55748958 י  אבו ר
 אביטן אלברט 12399390
 אבני אורי 7790876

ץ אבירם 22969356 בי  אברמו
 אגם אבי 59239137
 אהרון אורי 22273106
ולבו אברהם 42282244  או
 אוחיון אברהם 58870023
ד 64909856  אוחיון דו
ין אפרת 28113132  אורנשטי
ן צפריר 22927420 י  אורנשטי
 אושרי אבי 54546817
 אזולאי יואב 5833629

 איטח דניאל 69690006
יגר בנימין 4166575  אי

 אייקים קרלום 302432604
 אינהורן מאיר 56436975
ץ סופי 31807365 בי  איצקו
ן 59694141  אלון שמעו
ף גיא 58888439  אלחדי
 אליה עופר 23030752
 אליעזר אפרים 69064483
אל 29276177  אלפםה שמו
 אמדו יעקב 54140405
 אמסלם נדב 29294410
ן שירה 54265301  אמרי
 אניספלד לאה 56232978
 אנגברג יהודית 26053843
 אםחייק אפרים 53572871
ב אוגניו 13106323  ארבי

 י. חוקי א״י, כרך א׳, עמי 439.
. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  ־

. ם״ח התשכ״ה, עמי 16.  ג

 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.  י. די
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625,
ני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 00ו.  י. די

 י. חוקי א״י, ברך בי, עמי 1302.
 י. ם״ח התשכ״א, עמי 64.
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 השם מס׳ זהות
 נגר יואל 22437719
 נחומי עופר 29462546
ריאל 16622516  ניאזוב או
מי 22262885  ניםים שלו
 סבה נטע 28892446
 סולומון תמיר 24189417
 סופר רן 23609563
 סוקמן יצחק 54153598
 סיסו יצחק 24257073
 סיסקל חיים 68481472

 ספדי ריקרדו 302432216
 עאיק מאזן 51106292
די שלמה 28080802  עבו
י יחיאל 57488553 ז  עו
ד רז 29622313  עמיהו
 עמר יצחק 58487893
 עמרם זוהר 59739821
 עסיס אליהו 24986044
 עש אל אריה 57923492
 פחימה נסים 31454648
 פלח שלמה 57237810
ישר אווה 58389891  פלי
ץ ז׳נט 16739831  פלקובי

 פרייברג הוגו 308972629
ד 55527808  צדוק דו
 צדיק דניאל 69855864
 קולאל יהודה 59681247
 קיםלביץ גניה 11097813
 קיקו גבריאל 16613234
 קנדרו מיכאל 22087720
 קרון עמיר 58287525
 קריניצקי רן 29566189
 רואס מאיר 12398087
 רוזנפלד אביחי 29611944
 רוט אליהו 55897557

ל 302432190  רומנו שאו
דד 24363046  רומר רו
 רונן אייל 24097891
 רז אהרון 51960250
 רז ינאי 28061497
 רמתי משה 53618369
למית 58793985 ל שו  שאו
בל יעל 28697092  שו
ץ שרון 25267402 ר  שו
 שטיר הדר 27194356
 שטרום אלון 22283303
ד 14223895 ן דו לו  שי
צמן דני 11023520  שי
אל איתן 59041988  שמו
 שמחה לב 11068277
י גבריאל 3155892 נ  שמעו

ש צבי 58115304 מ  ש
י מאיר 57695470  שנ
 שפרמן גיל 29522414
 שרון מרים 25100454
ון 30668370 ן צי ו  שרי

 השם מס׳ זהות
ואל 23748361  חלימי י
 חן פקלק 31947294
 טופחי יצחק 37514668
 טיבי יורם 55693337
 טל דרור 31741226
 יהלום אברהם 54907134
 יונגר אדריאן 15825847
 יוסף אירים 24091647
 יחיא אורית 58044827
 יחיאלוב אהרון 16895559

 ילוז סולמה 302432281
 יעקב משה 59591958

אל 422493  יעקובי שמו
 יצחק צבי 14226385
 ירושלמי אורן 28833036
 יתום קטי 36411528
 כהן אריק 38462784
 כהן זאב 58017427

 כהן חוסה 302053202
 כהן לוי סימה 24944118
 בהן לילך 24378820
 בהן מירב 25291634
 כהן צביקה 58412271
 כהן רחמים 55689970
 בהן רפאל 69672509
 כליף אורי 59063222
 לב ארי ציפי 50450550
 לב חגן 22883631
 לוי מוטי 57724973
 לוי משה 23911886
ן 24185902  לוי שמעו
יל 58236878  ליאון אי
ואב 23570120  ליברמן י
 מג׳אן רבקה 55561799

 מדניק מריו 302432869
 מוזס מיכאל 55644033
 מוטולה אסתר 15459019
 מועלם יעקב 53206157
 מוראי משה 53933115
 מורחי אבינועם 57656969
 מינאי רונן 29715851
ד 70875950  מינה דו
 מליחי יואב 55524300
 מלבה יגאל 28854735
 מלר דורון 59650382
 מן כרמי 22118798
 מנדל מאיר 56485188
ן 57425928  מנחם ששו
 מנטל אורנה 56685399
ן יוסף 5273503 י  מעי

אל 58014044  מרדכי שמו
 מרחב אליהו 52335676
 משה אברהם 56375884
ל שוקי 55670699  משעו
 משעלי אבי 23876899
יל 29513009  משען אי
 נגל רוברטו 15861776
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 השם מס׳ זהות
 כהן יוסף 27497718
 מעוז צביקה 55116982
 מצא תומר 38521209
 מרדכי סטי 24031528

רץ יורי 306022195  פו
 פניש יובל 58090978
 רוטבאום משה 59637652
ט עופר 33058736  שבי

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם׳יז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) וכל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשם״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
בדי אגף המכס ומע״מ במשרד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
תיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר  האוצר, ששמו

ע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם: צו  לבי

 (1) פקודת המכס2-,

;  (2) חוק סוכני המכס, התשכי׳ה-1964ג

; ר ומכירה)4 צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר

; 5  (4) פקודת הכהילים המפוגלים

; א [נוסח חדש|, התשל״ט-61979 צו הי  (5) פקודת היבוא ו

 (6) פקודת הטבק';

 (7) פקודת מם הבולים*;

 (8) חוק מם הבולים על מסמכים, התשכ׳׳א- 1961'-,

 (9) פקודת זכות יוצריכד׳;

 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

; י ־  (11) פקודת סימני מסחר )נוסח חדש), התשל״ב-972ו

 (12) פקודת סימני סחורות".

 י. חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 439.
נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  י. דיני מדי

. ס״חיהתשכ״ה, עמי 16.  ג

 ״. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88. 5 

נת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625. . דיני מדי  ־

נת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.  י. דיני מדי
 י, חוקי א״י, ברך ב׳, עמי 1302.

 י. סייח התשכ״א, עמי 64.
. חוקי א״י, כרך אי, עמי 304  "י

 יי. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2033.
נת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  י: דיני מדי

. חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 889. י 1 

 השם מסי זהות
 שרפמן עדי 59686675
ן 53228326 ו  תמיר צי

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם״ז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) ובל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשם״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

 גדעון עזרא
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
י אגף המכס ומע״מ במשרד בד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
 האוצר הנמנים עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס
צוע  ואשר שמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לבי

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:

 (1) פקודת המכס2•,

 (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964';

; ר ומכירה)4 צו י י ם(  (3) פקודת המשקאות המשכרי

;  (4) פקודת הכהילים המפוגלים8

א )נוסח חדש], התשל״ט-1979'-, צו  (5) פקודת היבוא והי

 (6) פקודת הטבק';

;  (7) פקודת מם הבולים'

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשב״א- 1961';

 (9) פקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש], התשל״ג-°1973'
ד לתחנת גבול או לנקודת כניסה ל החשו - אגב כניסתו ש
 לישראל או אגב יציאה מהם והכל בהתאם לתחומי
ות בקבוע בהחלטת ממשלה 3328, מיום ג׳ בתמוז  האחרי
ף פעולה שנקבע בין תו  התשנ״ד(12 ביוני 1994) ולנוהל שי

 אגף המכס ומע״מ לבין משטרת ישראל.

 השם מסי זהות
ד 32369662 ד  אגסי עו
ר מירב 29298361  אל־צו
ש רמי 58040338  אשו
ד 20880316 א ו פ ו נ י  ה
 חיים בני 28578599
 חמץ יוני 24944142
 חסיוק־גסר אלכסנדר 14634992

 י. חוקי א״י, ברך אי, עמי 439.
נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  ״. דיני מדי

. סייח התשב״ה, עמי 16.  ג

 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.  י. דיני מדי
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 י. חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1302.
 י. ס״ח התשכ״א, עמי 64.

 ״י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.
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 השם מסי זהות
 גולן חבושה יעקב 43275747
אל 55469397  דהן שמו

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשס״ז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) וכל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשם״ה(22 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-279)

ן עזרא  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

לית  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלי
בדי אגף המכס ומע״מ במשרד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
צר הנמנים עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס  האו
ע צו  ואשר שמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לבי

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהםל

 (1) פקודת המכס2-,

;  (2) חוק סוכני המכס, התשב״ה-1964־

; ר ומכירה)4 צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר

;  (4) פקודת הבהילים המפוגלים5

 (5) פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש|, התשל״ט-1979';

 (6) פקודת הטבק,-,

 (7) פקודת מס הבולים*•,

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961';

 (9) פקודת זכות יוצרים״'-,

 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

י;  (11) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1972־

 (12) פקודת סימני סחורות";

'  (13) פקודת הסמים המסובנים [נוסח חדש[, התשל״ג-41973
ד לתחנת גבול או לנקודת כניסה - אגב כניסתו של החשו
 לישראל או אגב יציאה מהם והבל בהתאם לתחומי
 האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה 3328, מיום ג׳ בתמוז
ף פעולה שנקבע בין תו  התשנ״ד(12 ביוני 1994) ולנוהל שי

 אגף המכס ומעי׳מ לבין משטרת ישראל.

; עמי 439.  י. חוקי א״י, כרך א
נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  י. דיני מדי

 י, סייח התשכ״ה, עמי 16.
נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74. . דיני מדי 4 

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
נת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.  י. דיני מדי

 *. חוקי א״י, ברך ב; עמי 1302.
 י. סייח התשכ״א, עמי 64.

; עמי 304  יי. חוקי א״י, כרך א
 ״. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2633.

נת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  יי. דיני מדי
. חוקי א״י, כרך בי, עמי 889.  ״

נת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526. . דיני מדי י 4 

 השם מס׳ זהות
 אבגי אסנת 22400550
ר יוסף 24437006  אבן צו
 אליהו עמית 22228761
 הברי חלי 23695505
 טיאנו אלי 54038740
ל 27837707 י  לוי אי
 מלטינסקי אורן 24427551
 מרום יצחק 58016692
 פולישציוק גניה 16598237
לי 12488169  קוגקול שו
רץ גבי 22052153 ו  שו
 שטיינברג מאיר 23939895

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשס״ז(31 בדצמבר
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.  2006) וכל עו

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
בדי אגף המכס ומע״מ במשרד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
 האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר

ע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם: צו  לבי

 (1) פקודת המכס';

;  (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964ג

 (3) פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4-,

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים";

א [נוסח חדש), התשל״ט-1979'; צו א והי בו  (5) פקודת הי

;  (6) פקודת הטבק7

 (7) פקודת מס הבולים";

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א- 1961';

 (9) עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין,
 התשל״ז- °1977', שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות

 על ידם.

 י. חוקי א״י, ברך א׳, עמי 439.
. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  ־

 י. סייח התשכ״ה, עמי 16.

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74. 4 

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 י. חוקי א״י, כרך בי, עמי 1302.
 י. סייח התשכ״א, עמי 64.

 יי. סייח התשל״ז, עמי 226.
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;  (6) פקודת הטבק,

 (ד) פקודת מס הבולים*;

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א- 961 יי;

; , 0 וצרים  (9) פקודת זכות י

 (10) חוק זבות יוצרים, 1911";

) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972"; ו ו ) 

 (12) פקודת סימני סחורות";

;  (13) סימן ו׳ בפרק י״א, לחוק העונשין, התשל״ז-1977״

רות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין,  (14) עבי
 התשל״ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות

 על ידם,

' ־  (15) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש[, התשל״ג-973ו
ד לתחנת גבול או לנקודת כניסה - אגב כניסתו של החשו
ציאה מהם והבל בהתאם לתחומי  לישראל או אגב י
ום ג׳ בתמוז  האחריות בקבוע בהחלטת ממשלה 3328, מי
ף פעולה שנקבע בין תו  התשנ״ד (12 ביוני 1994) ולנוהל שי

 אגף המכס ומע״מ לבין משטרת ישראל.

 השם מסי זהות
 זרחיאני משה 55247522
י אברהם 53665253  לו
 לניאדו איריס 22578413

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם״ז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) ובל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפגים

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.
 *. חוקי א״י, ברך בי, עמי 1302.

 י. סייח התשכ״א, עמי 64.
 •י. חוקי א״י, ברך אי, עמי 304

 ״. חוקי א״י, ברך גי, עמי 2633.
. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי וו5.  ״

. חוקי א״י, ברך בי, עמי 889.  ״
. סייח התשל״ז, עמי 226.  ״

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.  ״

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
, אני מרשה בזה את חן ניסים, ת״ז 52650611, עובד אגף ,  (עדות)
ע צו  המכס ומע״מ במשרד האוצר, לערוך חקירות בקשר לבי

רות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:  עבי

;  (ז) פקודת המכס2

 (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964ג-,

; עמי 439.  י. חוקי א״י, כרך א

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 י. סייח התשכ״ה, עמי 16.

 השם מס׳ זהות
 אבגי ניסים 57141467
ד 58140526  אוחיון דו
ד 58241134  אור־טל אהו
ץ יוסי 58331182 בי  איצקו
 אלמקיאס פנחס 28828630
 ארנסט עזרא 23834518
אל 24362576  ביטון שמו
 ביטון־בוהדנה סימונה 29363454
ש אבירם 29580123 ו  בן של
 בנישו קטי 13142468
 בסון יחזקאל 28599777
 בר־און רונן 27783026
 גטניו טיראן 23020142
 גלבוע נתן 59665398
 גרווני גל 24245789
 וינשטיין סימים רוני 24903817
 זאבי איתן 22596373
 כהן אברהם 59846741
 לוי יורם 23894223
 לוי כפיר 33624974
 לזמי ויקטור 67784744
 לייזר מריוס 16851651
 לרנר רן 22590251
 מלכה גלית 28456226
 סמרה דורון 22595987
 פרלמן גבריאל 17128091
 פרץ מרדכי 27755818

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם״ז (31
ש במשרתו מ ש ד מקבל ההרשאה מ  בדצמבר 2006) ובל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)

 (חמ 3-279)
רא ן עז  גדעו

 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 הרשאה
לית (עדות)  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
י אגף המכס ומע״מ במשרד בד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
צר הנמנים עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס  האו
ע צו  ואשר שמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לבי

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:

 (ו) פקודת המכס';

;  (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964!

 (3) פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4-,

 (4) פקודת הבהילים המפוגלים*-,

; א [נוסח חרש], התשל״ט-979ו4 צו  (5) פקודת היבוא והי

 י. חוקי א״י, ברך א׳, עמי 439.
. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39. 2 

. ס״ח התשכ״ה, עמי 16.  ג

נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.  *. דיני מדי

 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625
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א [נוסח חדש], התשל״ט-1979י; צו  (5) פקודת היבוא והי

 (6) פקודת הטבק';

 (7) פקודת מס הבולים•;

 (8) חוק מם הבולים על מסמכים, התשכ״א- 961 וי;

;"  (9) פקודת זבות יוצרים,

 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

; '  (11) פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש], התשל״ב-972ו־

 (12) פקודת סימני סחורות״;

;  (13) סימן ו׳ בפרק י״א, לחוק העונשין, התשל״ז-1977״

'  (14) פקודה הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973־
ד לתחנת גבול או לנקודת כניסה - אגב כניסתו של החשו
ציאה מהם והבל בהתאם לתחומי  לישראל או אגב י
 האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה 3328, מיום ג׳ בתמוז
ף פעולה שנקבע בין תו  התשנ׳׳ד (12 ביוני 1994) ולנוהל שי

 אגף המכס ומע״מ לבין משטרת ישראל.

 השם מסי זהות
 כהן ארמונד 68099738
דרר זיו 59688879  פי
ד יובל 59807560  פל

 תוקפה של הרשאה זו עד ליום י׳ בטבת התשס״ז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) וכל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשם״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

; עמי 1302.  *. חוקי א״י, כרך ב
 י. סייח התשכ״א, עמי 64.

 ״. חוקי א״י, כרך אי, עמי 364
 ״. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2633.

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511. י 2 

 ״. חוקי א״י, ברך בי, עמי 889.
. ם״ח התשל״ז, עמי 226.  *י

 ״. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.

 הרשאה
ת) ו עד ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
בדת  (עדות)', אני מרשה בזה את סלע עמירה, ת״ז 58022260, עו
ע צו  אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, לערוך חקירות בקשר לבי

רות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:  עבי

 (1) פקודת המכס';
;  (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964ג

ר ומכירה)*; צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר

 י. חוקי א״י, ברך א׳, עמי 439.
נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  י. דיני מדי

. ם״ח התשכ״ה, עמי 16.  נ

 י. דיני מדינית ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

ר ומכירה)4-, צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים5-,

א [נוסח חדש[, התשל״ט-1979'; צו  (5) פקודת היבוא והי

 (6) פקודת הטבק';

 (7) פקודת מם הבולים*;

 (8) חוק מם הבולים על מסמכים, התשב״א-1961י;

 (9) פקודת זבות יוצרים״';

 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

; , 2  (11) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-972ו

 (12) פקודת סימני סחורות";

, ן רות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשי  (13) עבי
, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות ,  התשל״ז-41977

 על ידם.

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשס״ז
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) וכל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-279)

 גדעון עזרא
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.  ״. דיני מדי

 •. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 ". חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1302.
 י. ם״ח התשכ״א, עמי 64.

 "י. חוקי א״י, כרך א׳, עמי 364
 ״. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2633.

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  ״. די
. חוקי א״י, כרך בי, עמי 889.  ״

 ״י. סייח התשל״ז, עמי 226.

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
י אגף המכס ומע״מ במשרד בד  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
 האוצר הנמנים עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס
ע צו אשר שמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לבי  ו

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:

;  (1) פקודת המכס2

 (2) חוק סוכני המכס, התשב״ה-1964';

ר ומכירה)4-, צו י י ם( י  (3) פקודת המשקאות המשכר

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים5-,

 י. חוקי א״י, ברך אי, עמי 439.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 י. סייח התשכ״ה, עמי 16.
 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.

 924 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

 (11) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972";

;'  (12) פקודת סימני סחורות5

רות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין,  (13) עבי
 התשל״ז-419.77', שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות

 על ידם•,
י  (14) פקודת הסמים המסובנים [נוסח חדש], התשל׳יג-973ז5
ד לתחנת גבול או לנקודת כניסה - אגב בניסתו של החשו
ציאה מהם והבל בהתאם לתחומי  לישראל או אגב י
 האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה 3328, מיום ג׳ בתמוז
ף פעולה שנקבע בין תו  התשנ״ד(12 ביוני 1994) ולנוהל שי

ן משטרת ישראל.  אגף המכס ומע״מ לבי

 השם מסי זהות
 בן אמרה חיים 24950776
 בן אסולין דרור 27708700
שי עופר 23757313  בן י
ואב 25321126 ן י  בר־או
 חן אריה 57525008
ואב 22732812  יהודה י
 ינאי בנימין 23976848
ל 22145064 י  לוי אי

ן יוסף 303736227  לוי בנשטו
 מינסטר אילן 14508204
ואל 69822674  ניטש י
ד אסף 28016905  רבי

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם״ז
ש במשרתו מ ש ד מקבל ההרשאה מ ו  (31 בדצמבר 2006) וכל ע

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 יי. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2633.
נת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  י: דיני מדי

. חוקי א׳יי, ברך בי, עמי 889. י  ג

. ס״ח התשל״ז, עמי 226.  ״
נת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.  יי. דיני מדי

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

לית  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלי
ד ר ש מ בדי אגף המכס ומע״מ ב  (עדות)', אני מרשה בזה את עו
תיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר  האוצר, ששמו

רות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם: ע עבי צו  לבי

 (1) פקודת המכס'-,

;  !2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964ג

 י. חוקי א״י, כרך א׳, עמי 439.
נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  י. דיני מדי

 י. סייח התשב״ה, עמי 16.

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים3-,

א [נוסח חדש], התשל״ט-1979'; צו  (5) פקודת היבוא והי

 (6) פקודת הטבק7-,

 (7) פקודת מס הבולים*;

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א- 961וי;

 (9) פרק י״א, סימן ו׳ לחוק העונשין, התשל״ז-°1977י;

, ן  (10) עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו־246 לחוק העונשי
 התשל״ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות

 על ידם.

ל הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשס״ז  תוקפה ש
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) וכל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה (22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-279)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.  *. דיני מדי
נת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.  י. דיני מדי
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 ״. חוקי א״י, כרך ב; עמי 1302.
 י. סייח התשכ״א, עמי 64.

 ״י. סייח התשל״ז, עמי 226ד.

 הרשאה
ת) עדו ת( לי  לפי פקודת הפרוצדורה הפלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
י אגף המכס ומע״מ במשרד בד  (עדות)׳, אני מרשה בזה את עו
 האוצר הנמנים עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס
ע צו  ואשר שמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לבי

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:

 (1) פקודת המכס';

;  (2) חוק סוכני המכס, התשב״ה-1964!

 (3) פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4-,

; 5  (4) פקודת הכהילים המפוגלים

א [נוסח חרש], התשל״ט-1979*; צו א והי בו  (5) פקודת הי

;  (6) פקודת הטבק7

; ,  (7) פקודת מס הבולים

 (8) חוק מם הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961';

 (9) פקודת זכות יוצרים,"-,

 י. חוקי א״י, כרך אי, עמי 439.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

. סייח התשכ״ה, עמי 16.  ג

נת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74. י  ״. דיני מד

 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י; דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
נת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.  י. דיני מדי

 י. חוקי א״י, כרך בי, עמי 1302.
 י. סייח התשכ״א, עמי 64.

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 364.  •י. די
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 השם מסי זהות
ם עמוס 55714679 ו  בד
 בוקובזה נאור 57596764
של 69581986  ביטון מי
 בבר יהודה 53489670
 בלו יהודה 23552490
ץ אביב 22929681  בן אמו
 בן משה רונן 59727073
 בן סבו יוסף 54746466
 ברוך יוסי 59770941
 ברכה מרדכי 56780356
יל 58612763  ברעם אי
 גוטמן אבי 22416242
 גוטמן יצחק 57780702
 גולדברג גלעד 22689905
ד 24697138 ד  גולן עו
 גינצבורג ליז 55256788
 גלאי יורם 57074015
 דאי חי 13312814
ן משה 24937849  רדו
ד 67615450 ו  דיין ד
 דנינו יוסף 59680058
 דרגוצקי דניאל 59714816
 הלוי מיכאל 59653600
 הראל אלברט 16929143
 הראל אמיר 59784025
 וילנר גיל 65728529
 זוארץ רות 54168612
 זיתי שלום 54046149

 חביאר מרקובס 304205255
 חביב יהודה 59803155
 חבשוש משה 7836596

 חדד מנשה 69430908
 חוגיה ענת 59642041
 חייאב יהושע 16758005
ד 67992008  טביבזדה דו
 טורק שרון 23923261
 טמיר חיים 56484298
 טריף יוסף 55241301
 יגד טוביה 29076833
 יהב יעקב 24316838
ד 56509094  יוסף אהו
 יוסף אילן 59778068
 יוסף נתנאל 22231617
 יחזקאל דני 57868218
 יחזקאל יחזקאל 27770197
 יפת בנימין 51137735
ששכר שלמה 55472237  י
 כהן אביב 22116438
 בהן אביתר 56640303
 כהן אליהו 46791547
 כהן אריק 12365144
 בהן אשר 55308944
 כהן יפה 17727561
 כהן שלמה 53365862
אל 68957471  בהן שמו
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; ר ומכירה)4 צו י י ם(  (3) פקודת המשקאות המשכרי

;  (4) פקודת הכהילים המפוגלים5

א [נוסח חדש), התשל״ט-1979'; צו  (5) פקודת היבוא והי

;  (6) פקודת הטבק,

; ,  (7) פקודת מס הבולים

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961';

 (9) פקודת זכות יוצרים״;

 (10) חוק זכות יוצרים, 1911";

 (11) פקודת סימני מסחר(נוסח חדש], התשל״ב-1972";

 (12) פקודת סימני סחורות";

 (13) סימן ו׳ בפרק י״א, לחוק העונשין, התשל״ז-41977';

 (14) עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין,
 התשל״ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות

 על ידם.

 השם מס׳ זהות
 אבו דרע קאסם 54808399
 אביאב שלמה 56782329
אל 24138463  אבירן בהן שמו
 אביטל ירון 22351753
 אבנרי אילן 58421231
ון 22968275  אהרון צי
 אחרוני איתן 54600051
 אוזמן יעקב 69396588
 אולציק רונן 59225193
 אורן יוסף 58318767
 אייזנמן יצחק 56689607
 איינהורן אריאל 16467631
 איציק דני 28848976
 אלחנן אורן 28538965
יל 24815623  אלמקיאם אי
 אלקבץ יוסף 68085760
 אלקלעי יצחק 55876387
ן 57728420 ו  אפרתי צי
 אקשטיין אלי 23069578
 ארבלי דורון 57430787
 ארבלי עופר 56828221
 ארז עמיקם 56037302
 אריאל רבקה 28148302
די 58243684  אש או
י יוסף 22201941  אשכנז
ד 28544617  בבא אהו
 בהלול גדי 23525962

 *. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.
 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 י. חוקי א״י, ברך בי, עמי 1302.
 *. ם״ח התשב״א, עמי 64.

 "י. חוקי א״י, כרך אי, עמי 364
 ״. חוקי א״י, כרך גי, עמי 2633.

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  ״
 ״. חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 889.

. סייח התשל״ז, עמי 226.  ״
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ל הרשאה זו עד ליום י׳ בטבת התשס״ז  תוקפה ש
ד מקבל ההרשאה משמש במשרתו  (31 בדצמבר 2006) ובל עו

 האמורה.

 ט׳ בכסלו התשס״ה(22 בנובמבר 2004)

 (חמ 9ד2-ג)

רא ן עז  גדעו
 ממלא מקום השר לביטחון הפנים

 זנו הענקת סמכויות
, ות אכיפה-מעצרים) י (סמכו לי ן הפלי  לפי חוק סדר הדי

 התשנ״ו-1996

ן הפלילי  בתוקף סמכותי לפי. סעיף 39 לחוק סדר הדי
, התשנ״ו-996ו', אני מעניק בזה  (סמכויות אכיפה-מעצרים)
יות שוטר לעכב או  לסוהרים ששמותיהם מפורטים להלן סמכו
ה לות שאלי ר בלא צו שופט בשעה שהם מבצעים פעי  לעצו
י נציב בתי הסוהר בסיוע למשטרת ישראל או ד  נשלחו על י

 לצבא הגנה לישראל על פי בקשתם:

שי  השם מם׳ אי

י זוהר 15741/2  אבואנ
 אורי ליאת 15194/4
ב אלי 15866/7  אבו אבי
 אילת דקר 15101/9
 אלבז אופיר 15744/6
 ביטון גולן 15217/3
 בן-אבי איתן 15193/6
 ברמן אילן 15222/3
 בראשי טל 15865/9
 גולדנברג גבי 15314/8
 גרוס נועם 15179/7
 דחרוג׳ רגב 15305/6
 וייס אלכסנדר 15727/1
 חקק יואב 15198/5
 טורגימן אסף 15211/6
דו 15733/9  טורג׳מן דו
 טחן אמנון 15739/6
 טרודי האני 15726/3
 יאיר שלמה 15481/5
 יעקב אורן 15199/3
 בהן תומר 15221/5
ר 15528/3  כהן כפי
 לב יבגני 15738/8
 ללציצקי רועי 15333/0
 נחמיאס אסף 15735/4
 סויסה יהודה 15219/9
 סונקין איגור 15729/7
 עמוס דני 15734/7
יב תומר 15736/2  ערבי
 צמח ניר 15203/3
 קדושה ירון 15215/7
 קוגגזון חגי 15200/9
 קסטוריאני אורן 15728/9
 קשמה תומר 15205/8
 קשת שחר 15201/7

 סייח התשנ׳יו, עמ׳ 338: התשג״ז, עמי 116.
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 השם מס׳ זהות
דה יפית 29725876 ז  לו
י מנשה 22118194  לו
יאל 51136182 ז  לוי עו
אל 54044433  לוי שמו
 ליאתים אורי 59081489
ני טל 28648566 ו  מדי

 מוכתר אריה 270546
 מועלם שולמית 50876754
 מזרחי אשר 58394347
 מזרחי חגי 24031239
 מירז ליאור 59733139
 מלאכי זוהר 58348459
 מנלה יובל 59261495
ובל 22002364 ז י  מעו
 מתן יצחק 8845596

 נחמני אבנר 59703975
 ניםים אברהם 55044093
ד 22207385 ד  נצר עו
 סויסה אריק 58302118
 סופרי עופר 59640854
 סיגמן יורם 23605769
 סימני אברהם 54977442
 סעדה יורם 22231740
 סער יגאל 55964555
זרי דורון 22368112  עו
 עוזרי עופר 59270603
 עזר אפרים 52771680
י 29069986 ש דן ש  עי
 עמיאל נעמי 59150748
אל רפי 52405677  עמי
אל 22771026  עמר שמו
ובל 55597710  ענברי י
 עקה דרור 24654840
 פאר אשר 56707466
 פיטוסי ג׳ון 56526650
 פירםט אפרים 56622707
 פלד אלון 22420020
 פלטאי דורית 57767543
 פרקש יונה 13060520
 ציזיק אילן 58393364
 קסמן צביקה 59672725
 קפאח אתי 50965615
 קציר נועם 24667735
 רוזן שלמה 58284019
 רוזנברג שוקי 59648170
ד 54172168 ד  רון עו
 רותם רפאל 57859373
 רחמים צביקה 53914529
רץ אריה 59188631 ו  שו
ו בנימין 59837229  שז
 שלום דן 56491145
ן פנינה 59237404  שמחו
ן 50051838  שנהב גדעו
 שצופק חיים 59799098
 שקד. עופר 57212524
 שרגא ישראל 57468910
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 הסמבה
ן הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו  לפי חוק סדר הדי

לי [נוסח  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק סדר הדין הפלי
 משולב[, התשמ״ב-1982י(להלן - החוק), אני מסמיך את -

 (1) פליקם פיינשטיין, ת״ז 304360761, למסור הזמנה לאדם
ן ש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדי י  ש
, ובן ת קנס - מניעת רעש), התש״ס-2000־ ו ר י עב ) י ל י  הפל
ש י דעת תשלום קנם לפי סעיף 228(ב) לחוק למי ש  למסור הו
 לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר
, (ברירת משפט - מניעת רעש), התש״ס-2000־ לי ן הפלי  הדי
ד הוא משמש בתפקידו ביחידה האזורית לאיכות  בל עו

 הסביבה - רעננה:

ר לוין, ת״ז 04205449, ל קבלאן, ת״ז 032740490, ואמי  (2) ואי
ש להם יסוד להניח שעבר עבירת י  למסור הזמנה לאדם ש
י יריעות רת קנס - פינו עבי ) י ל י ן הפל  קנס לפי צו סדר הדי
דעת תשלום קנם , וכן למסור הו  פלסטיק), התשם״ד-2003ג
ש להם יסוד להניח שעבר י  לפי סעיף 228(ב) לחוק למי ש
רת ברי ) לי ן הפלי  עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדי
ד י יריעות פלסטיק), התשס״ד-2003/ בל עו  משפט - פינו

כות הסביבה. ם בתפקידם במשרד לאי  הם משמשי

 י״ט בכסלו התשס״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-104)

י  אילן שלג
 השר לאיכות הסביבה

 י ם״ח התשמ״ב, עמי 43.

 י ק״ת התש״ס, עמי 882.
 נ ק״ת התשס״ד, עמי 84.

 הסמבה
ן הפלילי [נוסח משולב[, התשמ״ב-982ו  לפי חוק סדר הדי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב), התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד
 מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
ן הפלילי ש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדי  שי
, וכן למסור  (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש״ם-2000,
ש לו יסוד י  הודעת תשלם קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק למי ש
ן הפלילי  להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדי

:  (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש״ס-2000';

יות מקומיות לאיכות הסביבה - שומרון: ד רשו ו ג  מאי

 מאיר יצחק, ת״ז 050967710
 וםילי רודסקי, ת״ז 309135002
 יחזקאל ליפל, ת״ז 011844347

: ד עריס לאיכות הסביבה (אזור אשדוד-יבנה) גו  מאי

 גד עופר, ת״ז 058413279

 מעיריית ראש העין:
 שלמה בשרי, ת״ז 056546583

 דני גולברי, ת״ז 058095258
 גולן אשוול, ת״ז 029324159

ם ד המוסמכים משמשי ד בתוקפה כל עו  הסמכה זו תעמו
ות מקומיות לאיכות הסביבה - שומרון, י ד רשו גו  בתפקידם באי

 י סייח התשמ״ב, עמי 43.

 ! ק״ת התש״ס, עמי 394.

 י. ק״ת התש״ס, עמי 394.

שי  השם מס׳ אי

 רוזנהק ירון 15209/0
 רוזנפלד גיא 15218/1
 רוסטם אורנייב 15743/8
 רוקח אדר 15207/4
ל חגי 15197/7  שאו
ארד 15213/2 ו רץ אד ו  שו
 שכטר ליאור 15196/9
ר רונן 15740/4  שניאו
עד 15210/8  שרעבי אבי

יות זה עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו ל צו הענקת סמכו  תוקפו ש
ד מקבלו משמש במשרתו האמורה.  (31 בדצמבר 2005) וכל עו

 כ״ב בכסלו התשס״ה(3 בדצמבר 2004)
 >חמ 3-2849)

רא ן עז  גדעו
 השר לביטחון הפנים

 ביטול מינוי מפקח על היהלומים
 לפי צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם, התשל״ט-1979

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ז לצו הפיקוח על היהלומים,
י ד  יבואם ויצואם, התשל״ט-1979', אני מבטל את מינויו של עו

.  שינטל, למפקח על היהלומים1

 ט״ו בכסלו התשם״ה(26 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-479)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ק״ת התשל״ט, עמי 445.

 2 י״פ התשנ״ט, עמי 53.

יעצת לעניני אתיקה של מורי דרך  מינוי מועצה מי
י דרך), התשב״ז-1967 ר מו רות( י רותי תי  לפי תקנות שי

רי דרך), התשכ״ז- רות(מו י  לפי תקנה 5 לתקנות שירותי תי
 1967', אני ממנה לחברים במועצה המייעצת לענין התקנות
 האמורות(להלן - המועצה) את האנשים ששמותיהם מפורטים

 להלן:

ושב ראש  רפי בן חור, ת״ז 64945074 - י
 צבי לוטן, ת״ז 012205886

 רמה בן ידידיה, ת״ז 51141869
 רותי יחזקאלי, ת״ז 53374195

 יצחק מינטוס, ת״ז 137256
 אבי מנצ׳ל, ת״ז 6889243

 עמי אתגר, ת״ז 00985689
.  כל המינויים הקודמים למועצה - בטלים,

 כ״ג בכסלו התשם״ה(6 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-325)

רא ן עז  גדעו
ירות  שר התי

 י ק״ת התשכ״ז, עמי 1156.
 י י״פ התשס״א, עמי 1446.

 928 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



 מחוז המרכז:
 תחום הסמכה
 השם מם׳ זהות (מרחב תכנון)

 דרור בחור 052044953 שורקות
ן ו ן לעי  רן זכריה אקוה 025180803 ראשו
ן ו ן לצי  אוסקר מריו קרמל 017108580 ראשו

 יוחאי יחיאל ניסן 024538936 זמורה
 דלית הראל 022415749 יבנה

 מיכאל פיפלקס 306340555 נס ציונה
 אמיר בהן 025709676 עמק חפר

 מחוז תל אביב:
 תחום הסמכה
 השם מם׳ זהות (מרחב תכנון)

שן 022351993 גבעתיים  משה בן שו
 יוסף וםרלאוף 056718190 חולון
 אריאל שרגא קרמט 028028207 חולון

 רון גבאי 025333766 רמת גן
 סיגל חורש 024849762 רמת גן

 מחוז ירושלים:
 תחום הסמבה
 השם מסי זהות (מרחב תכנון)

 אופיר יוסף מאי 012053534 ירושלים
 איליה טרחוב 304058936 ירושלים

 מחוז הדרום:
 תחום הסמכה
 השם מסי זהות (מרחב תכנון)

 מאיר ציצ׳שוילי 309384980 באר שבע
 משה ארונם 014402937 באר שבע

 מרקום גרגוריו לבאן 015326184 אבו בסמה
רי 038383683 אשקלון  בועז המאי

 יפה קליד 010699130 מיתר
 אלי אדרי 037522117 נתיבות

 רן ורסנו 025404906 רהט

ד משמש המפקח במשרתו.  תוקף ההסמכה רק בל עו
 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)

 (ח מ 3-2160)
ן בר-לב  גדעו

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לעורך קבלת פטור
 ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה(פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
(הוראת שעה), התש״ן-1990  מגורים)

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שבירות״ בס
ף ו(3) לחוק מם הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת  עי
ראת שעה), התש״ן-990ז' (להלן - הוראת (הו ם) רי ו  דירת מג
 שעה), אני קובע את עמותת בית חינוך עיוורים לבני ישראל

 סייח התש״ן, עמי 148; התשם״ד, עמי 447.
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ריית ד - יבנה), ובעי ו ד ש ר א ו אז גוד ערים לאיכות הסביבה(  באי
 ראש העין, לפי הענין.

 בהסמכה לפי החוק שפורסמה בילקוט הפרסומים׳ 5177,
 התשס״ג, עמי 2154, במקום ״אברהם אברהם 49473650״ יבוא

 ״אברהם אברהם 050551821״.

 י״ט בכסלו התשס״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 5-104)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 מינוי חברה בועדה למתן היתרים
 לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(8) לחוק מניעת זיהום הים
 ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק), אני ממנה
 את תמר קינן, ת״ז 022820211, לחברה בועדה למתן היתרים
 לפי החוק, כנציגת הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות

 הסביבה.

 ההודעה בדבר מינוי הועדה למתן היתרים', תתוקן לפי
 זה.

 י״ט בכסלו התשס״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-2183)

 אילן שלגי
כות הסביבה  השר לאי

 י סייח התשמ״ח, עמי 118; התשם״ג, עמי 118.
 2 י״פ התש״ן, עמי 3363.

 הסמכת מפקחים
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 257א לחוק התכנון
, ולאחר 2  והבניה, התשכ״ה-1965' (להלן - החוק), שהואצלה לי
 שעברו הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 257א(א) לחוק, אני
 מסמיך את האנשים המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע

 החוק והתקנות לפיו:
 תחום הסמכה
 השם מס׳ זהות (מרחב תכנון)

 בלא הגבלה
 בלא הגבלה
 בלא הגבלה
 בלא הגבלה

024429276 
038608758 
029656891 
028423517 

ואב אשל  י
 אורן חביביאן

אל קרדוניס  שמו
 יובל סגל

 מחוז הצפון: תחום הסמבה
 השם מם׳ זהות (מרחב תכנון)

ון  גליל עלי
 טבריה

005842042 
056710940 

 דוד מעין
ש מ יל ש  אי

 מחוז חיפה: תחום הסמכה
 השם מס׳ זהות (מרחב תכנון)

 חוף הכרמל
 חוף הכרמל

 עידון
 עידון

025691403 
025429119 
029885621 
0568S6842 

 קרן צימבליסט
 אליהו בהן

 מוחמד ג׳בארין
 זהריה עזב

 י סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.
 2 י״פ התשנ״ו, עמי 3072.

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



ת בזק בחצרי לקוח: דרישות הארקת  ת׳׳י 1907 חלק 4 - רשתו
 הבזק (תקשורת הרחק) והתחברות להארקה בבנינים,

 מנובמבר 2004, בא במקום המהדורה מיולי 1999;

 ת׳׳י 2241 חלק 2 - אבזרים מםגסוגת נחושת לצנרת לחץ
 מפלסטיק למערבות מים קרים וחמים: אבזרי לחיצה
ל לחיצה, מנובמבר 2004, בא במקום המהדורה ו  בעלי שרו

 מדצמבר 2001 וגיליון התיקון מאוקטובר 2002;

ישום 180:2000  .ת״י 90003 - הנדסת תובנה - קווים מנחים לי
 9001 לתוכנת מחשב, מנובמבר 2004, בא במקום ת״י 3-

ולי 1999.  9000 מי

 י״ז בכסלו התשס״ה(30 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-96)

 זיוה פתיר
 המנהלת הכללית של

 מבון התקנים הישראלי

 הודעה בדבר שינוי תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
יותיו נה בתוקף סמכו  מודיעה, בי מבון התקנים הישראלי שי

ים שלהלן: ר את התקנים הישראלי  לפי סעיף 6(א) לחוק האמו

 ת״י 637 חלק 3 - שסתומים לגלילי גז - חיבורי מוצא, תיקון
וני 2002;  טעות מנובמבר 2004 למהדורה מי

דות פונקציונליות,  ת״י 1847 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מי
 תיקון טעות מנובמבר 2004 למהדורה מינואר 1995.

 י״ז בכסלו התשס״ה(30 בנובמבר 2004)
 1חמ 3-96)

 זיוה פתיר
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 י סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.

 הודעה על מינוי ועדת ערר
ות(ערר על קביעת ארנונה כללית), ות המקומי י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו-976ו

ות המקומיות (ערר על י  בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו
 קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו', מינתה המועצה
 המקומית באר יעקב, בישיבתה מיום כ׳ בחשון התשם״ה
עדת ערר לענין החוק האמור, בהרכב של  (4 בנובמבר 2004), ו

 שלושה חברים, במפורט להלן:

ושב ראש ן ניסן גיצה, ת״ז 50362136 - י  עורך די

 עורכת דין סיגלית קופלר, ת״ז 5718377 - חברה

 בני היימל, ת״ז 7360704 - חבר

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-265)

זלן  ניםימ גו
 ראש המועצה המקומית

 באר יעקב

 סייח התשל״ו, עמי 252.

ן דמי שכירות, לגבי  עייר 58-002600-3, כחבר בני אדם לעני
ת רת דירות המשמשו א משלמת בשל שכי  שבר הדירה שהי
 ש ה  דיור מוגן לחוסים ולחוסות עיוורים במטרה להכשירם ל

 תלב בחברה ובקהילה.

 תוקף הקביעה מיום כ׳ בטבת התשם״ה (1 בינואר 2005)
ד הוראת  עד יום כ״ב בטבת התשם״ח(31 בדצמבר 2007) וכל עו

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בחשון התשס״ה(31 באוקטובר 2004)

 ג׳קי מצא
 סמנכ״ל בכיר מקצועי
ת המסים בישראל  רשו

 תיקון הכרזה בדבר קיום מונופולין
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ״ח-1988', אני מתקן את ההכרזה בדבר קיום מונופולין/
 מיום י״ד בכסלו התשס״א(11 בדצמבר 2000) של ״בזק החברה

 הישראלית לתקשורת בע״מ״ כדלקמן:

 בטור ״הנכס או השירות״, במקום ״תשתית בזק למתן
תי גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט״ יבוא: רו  שי

רותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה  ״1. אספקת שי
 למנוי;

תי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת בזק רו  2. אספקת שי
 ציבורית מרכזית.״

ון הציבור בתיק מונופולין  החלטת ההכרזה פתוחה לעי
 4171, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22,

 ירושלים.

 ד׳ בכסלו התשס״ה(17 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-1844)

 דרור שטרומ
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י ם״ח התשמ״ח, עמי 128.
 2 י״פ התשס״א, עמי 1090.

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני
ו לפי יותי  מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכו

ים שלהלן:  סעיף 6>א) לחוק האמור את התקנים הישראלי

 ת״י 579 חלק 6 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות
ת דירתיות, מנובמבר 2004, בא במקום המהדורה לצו  מאו

 מדצמבר 1998;
ת בזק בחצרי לקוח: מערכת כבילה  ת״י 1907 חלק ו - רשתו
 כללית לבנינים מסחריים, מנובמבר 2004, בא במקום

 המהדורה מאוקטובר 1997;
ת בזק בחצרי לקוח: הנחת תשתית  ת״י 1907 חלק 2 - רשתו
 לבנינים מסחריים, מנובמבר 2004, בא במקום המהדורה

 מאוגוסט 2001;
ת ת בזק בחצרי לקוח: ניהול התשתי  ת״י 1907 חלק 3 - רשתו
 של בנינים מסחריים, מנובמבר 2004, בא במקום המהדורה

 מיולי 1999:

 סייח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי 34.

 930 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
ב הסכום הנתבע בכל סעיף א תובע וחישו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.
ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
ו בשלמותה; הייעוד: דרך. ג  גוש 0188, חלקה ג

ית בגי ברק, רי  העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעי
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י  ובל מעוניין רשאי לעי

 ב״ד בחשון התשס״ה(8 בנובמבר 2004)
 1חמ 2-ג)

 ישבר פרנקנטהל
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה בני ברק

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מפורטת, תב״ע
רה פורסמה דעה בדבר אישו  201, (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 95ג2, התשל״ח, עמי 633, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
ים י צו ר והועדה סבורה בי אין פי בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

ים להשתלם בשל אותה קרקע. י ים מופחתים עשו י צו  או פי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 גוש 6122, חלקה 79 בשלמותה: הייעוד: דרך ושצ״פ.

ית בני ברק, רי י הועדה בעי  העתק״התשריט מופקד במשרד
דה הרגילות. ת העבו ין בו בשעו  ובל מעוניין רשאי לעי

 כ״ד בחשון התשם״ה (8 בנובמבר 2004)
 (חמ 2-ג)

 ישכר פרנקנטהל
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה בני ברק

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), ג194

ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מפורטת, תב״ע
דעה בדבר אישורה פורסמה  ג9א (להלן - התבנית), שהו
עדה  בילקוט הפרסומים 2173, התשל״ו, עמי 693, מוסרת בזה הו
 המקומית לתכנון ולבניה בני ברק (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943!,
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
ים י צו יים או פי ר והועדה סבורה כי אין פיצו בו  לצרכי צי

ים להשתלם בשל אותה קרקע. י  מופחתים עשו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרבי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 6123, חלקה 38 בשלמותה: הייעוד: דרך ושצ״פ.
ית בני ברק, רי י הועדה בעי ד  העתק התשריט מופקד במשר

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל מעוניין רשאי לעי

 כ״ד בחשון התשס״ה(8 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 ישכר פרנקנטהל
ושב ראש הועדה המקומית  י

 ; לתכנון ולבניה בני ברק

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 י• ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 יי ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 1 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מפורטת, תב״ע
רה פורסמה דעה בדבר אישו  185, (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 2134, התשל״ה, עמי 2176, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
ים או י צו  לועדה לחלוטין לצרכי ציבור והועדה סבורה בי אין פי

ים להשתלם בשל אותה קרקע. י יים מופחתים עשו  פיצו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ים מי  בתוך חודשי

 יי סייח התשכ״ה, עמי 307.
 י• עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



דעה כי הקרקע  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943', הו
ר וכי בו  המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי

שא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. י  הועדה מובנה ל

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על דשי  בתוך חו
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד דעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי  בן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה. מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 11636, ח״ח 3,2: הייעוד: אב״צ.
ית חיפה וכל רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד

דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  מעו

ן התשס״ה(4 בנובמבר 2004)  ב׳ בחשו
 (חמ 3-2)

 יונה יהב
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה חיפה  לתכנו
 יי סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י• עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים s ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965', ובהתאם לתבנית מפורטת חד/765
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהו
 הפרסומים 3075, התשמ״ד, עמי 2884, מוסרת בזה הועדה
ן ולבניה חדרה (להלן - הועדה), בהתאם  המקומית לתכנו
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943',
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
שא וליתן בדבר רכישת  לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לי

 הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על בך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 יי עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 1־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ חפ/1705 - אזור התעשיה, חלוקה חדשה, גוש 11629 וחלק
 מגושים 11666,1.1665,11664,11663,11661,11221, מפרץ חיפה
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התבנית), שהו
 הפרסומים 3397, התשמ״ז, עמ׳ 160, ובהתאם להחלטת הועדה
ן ולבניה חיפה בישיבתה מם׳ 9 מיום ב״ח  המחוזית לתכנו
יר התשס״ד (19 במאי 2004), מוסרת בזה הועדה המקומית  באי
  לתכנון ולבניה חיפה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו
 ? לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943', הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין למטרה
שא וליתן  ציבורית שלה נועדה בתכנית וכי הועדה מובנה לי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ים מיום פרסום הו  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

 גוש 11664, ח״ח 38, שטח החלקה 1,248 מ״ר, שטח ההפקעה
 45 מ״ר: ח״ח 63, שטח החלקה 2,688 מ״ר, שטח ההפקעה 276

 מ״ר.

ית חיפה וכל רי  העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעי
ת העבודה הרגילות. ין בו בשעו ין רשאי לעי  מעוני

 ד׳ בכסלו התשס״ה(17 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 יונה יהב
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה חיפה
 י• סייח התשכ״ה, עמי 307.

י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32. 2 

־ד  הודעה לפי סעיפים s ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
ן - התכנית), להל ) רלטי ה אדמי  מס׳ חפ/707ו - אזור תעשי
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4084,  שהו
 התשנ״ג, עמי 1707, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חיפה(להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת

 יי סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 932 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



 הודעה לפי סעיפים 7-15
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה~965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ משמ11/(עח)
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהו
 הפרסומים 3409, התשמ״ז, עמ׳ 353, מוסרת בזה הועדה
ן ולבניה עמק חפר (להלן - הועדה), בהתאם  המקומית לתכנו
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
ר וכי הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום בו  לצרכי צי
ים מופחתים בשל רכישת הקרקע בהתאם י צו ים או פי י צו  פי

 לסעיף 20 לפקודה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על דשי  בתוך חו
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

 גוש 8421, ח״ח 4, (מקודם גוש 7919, ח״ח 1; גוש 7963, ח״ח
 1, 2, 53, 65; גוש 7897, ח״ח 12, 13, 14), כמסומן בצבע כתום
דה  ומתוחם חום כהה, בתשריט התכנית הערוך בקנה מי

 1:10,000, ובהתאם לתשריט ההפקעה.

ית עמק חפר רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י י לעי ין רשא  ובל מעוני

 י״ג בחשון התשס״ה(28 באוקטובר 2004)
 (חמ 3-2)

 נחום איצקוביץ
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה עמק חפר  לתכנו
 יי סייח התשב״ה, עמ׳ 307.

 י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מם׳ משמ11/(עח)
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התבנית), שהו
 הפרסומים 3409, התשמ״ז, עמי 353, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943',
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין

 י סייח התשב״ה, עמי 307.
 י• עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 תוספת
 גוש 10035, ח״ח 23, בשטח של 410 מ״ר.

ית חדרה רי  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעי
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י י לעי ין רשא  וכל מעוני

 ג׳ בכסלו התשם״ה(16 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

ן  ישראל סד
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה חדרה  לתכנו

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מס׳ משמ12/(עח),
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3402,  שהו
דעה בדבר  התשמ״ז, עמי 237, ותכנית מפורטת עח/99, שהו
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1740, התשל״א, עמי 2236
ן ולבניה  (להלן - התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנו
 עמק חפר (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים s ו־7 לפקודת
דעה בי הקרקע  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הו
ר וכי בו  המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי
ים י ים או פיצו י צו  הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום פי

ל רכישת הקרקע בהתאם לסעיף 20 לפקודה. ש  מופחתים ב

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  בל התו
דרש לשלוח לועדה, ים על בך, נ י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ים מיום פרסום הו  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
בע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי דעה כי הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרבשהוהועדה מורה בזה שבל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 8286, חלקה 8 (מקודם גוש 7918, ח״ח 1, 2; גוש 7925,
ל 25,416 מ״ר, במסומן בצבע ירוק ומתוחם לל ש  ח״ח 2), בשטח כו

 חום בהה בתשריט.

ית עמק רי י הועדה בעי ד  העתקי התבניות מופקדים במשר
דה הרגילות. ת העבו ן בהם בשעו י ין רשאי לעי  חפר, וכל מעוני

 י״ט בחשון התשם״ה(3 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-2)

 נחום איצקוביץ
שב ראש הועדה המקומית ו  י

 לתכנון ולבניה עמק חפר
 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32. 2 
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ים מופחתים י צו ים או פי י צו למו פי יגרם סבל אם לא ישו  שי
ות התומכות בטענה כי ייגרם סבל. - ראי

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצדכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 גוש 7992, ח״ח 47, מגרש 2/47-, הייעוד: דרך, בשטח של

ו בצבע אדנם. ג ע בתכנית הפקעה מם׳ ו  כ־150 מ״ר, הצבו

י הועדה  העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרד
ת העבודה ן בהם בשעו י ית נתניה ובל מעוניין רשאי לעי רי  בעי

 הרגילות.

 ג׳ בכסלו התשם״ה(16 בנובמבר 2004)
 (חמ 2-ג)

 מרים פיירברג
ושבת ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה נתניה  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), ג194

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מם׳
רה פורסמה דעה בדבר אישו  תממ/2/3ו(להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5238, התשם״ד, עמ׳ 1397, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה(להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 1943', הו
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6367, ח״ח 5, בשטח של 799 מ״ר: הייעוד:
 דרך.

ית פתח רי י הועדה בעי  העתק התבנית מופקד במשרד
ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ין רשאי לעי  תקוה ובל מעוני

ן התשם״ה(4 בנובמבר 2004)  כ׳ בחשו
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
ושב ראש הועדה המקומית  י
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

יבת בתשלום ר וכי הועדה סבורה כי אינה חי בו  לצרכי צי
ים מופחתים בשל רכישת הקרקע בהתאם י צו ים או פי י צו  פי

 לסעיף 20 לפקודה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על בך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ל אדם כ בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה ש  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

 גוש 8422, חלקה 10 (מקודם גוש 7982, ח״ח 4•, גוש 7998,
 ח״ח 9, 10, 21), בשטח בולל של 93 דונם, במסומן בצבע תכלת
 עם פסים בצבע ירוק בהיר, בתשריט התכנית הערוך בקנה

 מידה 1:10,000.

ית עמק חפר רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ן בו,בשעות העבודה הרגילות. י  וכל מעוניין רשאי לעי

 י״ג בחשון התשם״ה(28 באוקטובר 2004)
 (חמ 3-2)

 נחום איצקוביץ
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנק ולבניה עמק חפר

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  נת/15/401/א/2, שהו
 הפרסומים 5317, התשם״ד, עמי 3517, ובהתאם לתבנית
רה פורסמה בילקוט הפרסומים דעה בדבר אישו  נת/7/400, שהו
 2844, התשמ״ב, עמי 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה
ן ולבניה נתניה (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943', הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
שא וליתן י ר וכי הועדה מובנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, בין מכוח זכות או י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים י צו ים או פי י צו למו פי  מכוח נימוק שייגרם סבל אם לא ישו
ים מיום פרסום  מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חודשי
 הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
עתו שיכללו ות לחיזוק תבי  אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראי
 את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
א תובע וחישוב הסכום ים שהו י צו  המפרטת לםעיפיהם את הפי
יים מתוך נימוק  הנתבע בבל סעיף וסעיף: ואם נתבעים פיצו

 י• סייח התשב״ה, עמי 307.
 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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עתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראיות לחיזוק תבי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
ב הסכום הנתבע בכל סעיף א תובע וחישו יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
א דרושה באופן דחוף לצרבי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

ג מ״ר לדרך.  פתח תקוה - גוש 19ג6, ח״ח 99, בשטח של ג

ית פתח רי  העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעי
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  תקוה וכל מעוניין רשאי לעי

ן התשס״ה (4 בנובמבר 2004)  כ׳ בחשו
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
ושב ראש הועדה המקומית  י
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
דעה בדבר אישורה  מסי פת/64/1212 (להלן - התבנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5112, התשס״ג, עמי 18, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 1943', הו
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
יים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך  האמורה ורוצה לקבל פיצו
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או  חודשי
 על טובת ההנאה אשר־לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6397, ח״ח 249, בשטח של 43 מ״ר׳,
 הייעוד: דרך.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ין רשאי לעי  תקוה ובל מעוני

 כ׳ בחשון התשס״ה(4 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה פתח תקוה  לתכנו

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 י• עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 965 ו י, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳
דעה בדבר אישורה  פת/מק/56/1209 (להלן - התכנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4972, התשס״א, עמי 2030, מוסרת
ן ולבניה פתח תקוה (להלן  בזה הועדה המקומית לתכנו
- הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה
דעה בי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), ג194י, הו
שא ר וכי הועדה מוכנה לי בו  דרושה לועדה לחלוטין לצרבי צי

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
יים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך  האמורה ורוצה לקבל פיצו
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או  חודשי
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
א  המקרקעץ והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהו

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד דעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרבי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם  צי

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6403, ח״ח 14, בשטח של 172 מ״ר לדרך
 + 780 מ״ר לשב״צ.

ית פתח רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  תקוה ובל מעו

 כ׳ בחשון התשם״ה(4 בנובמבר 2004)

 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה פתח תקוה  לתכנו

 יי• סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י• עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית מס׳ פת/1254
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2889, התשמ״ג, עמי 940, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים
 5 ו־ד לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור/ 1943', הודעה בי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור

 וכי הועדה מובנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 י• סייח התשכ״ה, עמי 307.
 י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 גוש 6720, ח״ח 155, בשטח של 67 מ״ר: הייעוד: שטח לבניני

 ציבור.

ן גלים ו י הועדה, רח׳ בן צי  העתק התכנית מופקד במשרד
ת העבודה ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 כ״ו בחשון התשס״ה(10 בנובמבר 2004)
 (חמ 0-2

 לגנה אלונים
ושבת ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה המרכז  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשב״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
רה פורסמה דעה בדבר אישו  ממ/5094 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5172, התשם׳׳ג, עמי 2023, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
שא וליתן ר וכי הועדה מוכנה לי בו  לועדה לחלוטין לצרבי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
יים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך  האמורה ורוצה לקבל פיצו
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או  חודשי
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
א  המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהו

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 גוש 6717 -

ד עו י  חלקה שטח במ״ר הי

בור  7 3,698 בניני צי
 390 דרך

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 נ עייר 1943, תום׳ 1,עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשב״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מסי
דעה בדבר אישורה  פת/מק/207 ו/40 (להלן - התבנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5250, התשם״ד, עמי 1090,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת
ר וכי הועדה בו  בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי

שא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. י  מוכנה ל

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד דעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי  בן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרבי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 גוש 6400, ח״ח 227, בשטח של 158 מ״ר: הייעוד: דרך.

ית פתח רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י ין רשאי לעי  תקוה וכל מעוני

 כ׳ בחשון התשס״ה(4 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
שב ראש הועדה המקומית ו  י
ן ולבניה פתח תקוה  לתכנו

 י• סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מם׳ ממ/מק/3/5024
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4605, התשנ״ח, עמי 1276, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943',
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי

 י• ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32. 2 
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1945

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, קתשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
דעה בדבר אישורה פורסמה  שד/1060 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 2695, התשמ״א, עמי 1152, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
דעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 1943', הו
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על דשי  בתוך חו
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו א תובע וחי יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי  בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכו
א דרושה באופן דחוף לצרבי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם  צי

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תוספת

 גוש 6720 - ח״ח 69, בשטח של ב־360 מ״ר׳, ח״ח 70, בשטח
 של כ־404 מ״ר: הייעוד: דרך.

ן גליס ו  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בן צי
ת העבודה ן בו בשעו י י לעי ן רשא י ני כל מעו  9, פתח תקוה, ו

 הרגילות.

 י״ג בתשרי התשס״ה(28 בספטמבר 2004)
 (חמי 5-2)

נה אלונים  לג
ושבת ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה המרכז  לתכנו
 י• ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י• עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 52.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1945

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מסי שד/5/434
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהו
 הפרסומים 4591, התשנ״ו, עמי 2521, מוסרת בזה הועדה
(להלן - הועדה), בהתאם ן  המקןמית לתכנון ולבניה דרום השרו
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1945',
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
ים בשל י צו ר וכי אין הועדה חייבת בתשלום פי  לצרבי ציבו

 רכישת הקרקע האמורה,

ד עו י  חלקה שטח במ״ר הי

 דיר
רי פתוח בו  שטח צי

 דיר
 שטח ציבורי פתוח

404 
3,654 

361 
1,024 

 9 (חלק)

 י• ם״ח התשב״ה, עמי 307.
 י עייר1943,תום׳!,עמי32.

937 

 10 (חלק) 324 דרך

 11 (חלק) 423 דרך

ן גלים ו  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בן צי
דה ת העבו ן בו בשעו י  9, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעי

 הרגילות.

 י״ג בתשרי התשס״ה(28 בספטמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 לבנה אלונים
ושבת ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה המרכז

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת-הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק
 התכנון והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מסי
דעה בדבר אישורה  ממ/במ/1/1/921 (להלן - התכנית), שהו
 פורטמה בילקוט הפרסומים 4284, התשנ״ה, עמי 2145, מוסרת
(להלן - הועדה),  בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
שא וליתן י ר ובי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרבי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
יים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך  האמורה ורוצה לקבל פיצו
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או  חודשי
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
א  המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהו

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

ד ונת לקנות מי דעה כי הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי
 תוספת

 גוש 6720, ח״ח 1045 (מקודם ח״ח 12), בשטח של 1,588 מ״ר:
 הייעוד: דרך.

ן גלים ו י הועדה, רח׳ בן צי  העתק התכנית מופקד במשרד
דה ת העבו ן בו בשעו י  9, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעי

 הרגילות.

 י״ג בתשרי התשס״ה(28 בספטמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 לבנה אלונים
ושבת ראש הועדה המקומית  י

 . לתכנון ולבניה המרכז
 י׳ סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 52.
 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004



 תוספת
 גוש 6374, ח״ח 1,9 ו.

י הועדה, רח׳ בני ברית  העתק התבנית מופקד במשרד
דה ת העבו ין בו בשעו ין רשאי לעי  7, הוד השרון, וכל מעוני

 הרגילות.

 א׳ בכסלו התשס״ה(14 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2)

 חי אדיב
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן  לתכנון ולבניה הוד השרו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 1־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מסי ענ/358 (להלן
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים - התבנית), שהו
 4884, התש״ס, עמי 3600, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
(להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 3 ו־7 לפקודת ן רו  ולבניה עי
דעה כי הקרקע  הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943', הו
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי

שא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.  הועדה מוכנה לי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
יים על כך, נדרש לשלוח לועדה,  האמורה ורוצה לקבל פיצו
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשד לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש חלקי חלקות שטח במ״ר

1,650 9 8759 

100 10 8759 

750 11 8759 

95 78 8760 

 הייעוד: דרך.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בכפר ערה, וכל
דה הרגילות. ת העבו ין בו בשעו ן רשאי לעי י ני  מעו

 ח׳ בכסלו התשם״ה(21 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-2)

 מוחמד םובחי ג׳באדין
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה עירון
 י• ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י• עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5354, י״! בטבת התשם״ה, 29.12-2004

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ים מיום פרסום הו  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראיוח לחיזוק תביעתו שי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת
 מושב אלישמע - גוש 6655, ח״ח 7, 46, החלק המופקע
ועד לבית כנסת: כמסומן בצבע חום ומתוחם בחום בתשריט  מי

 התכנית המאושרת.

ורית י הועדה במועצה האז  העתק התשריט מופקד במשרד
ין ין רשאי לעי  דרום השרון, קרית המועצה, נווה ירק, וכל מעוני

ת קבלת קהל.  בו בשעו

 ד׳ בחשון התשס״ה(19 באוקטובר 2004)
 (חמ 3-2)

 מוטי דלג׳ו
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן  לתכנון ולבניה דרום השרו

 י׳ טייח התשכ״ה, עמי 307.
 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
דעה ברבר  מסי הר/מק/1/145ו/א (להלן - התבנית), שהו
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5322, התשס״ד, עמי
ן  3718, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרו
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

שא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. י  מובנה ל

 בל התובע לעצמו זכות או טובת. הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מי
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 י• סייח התשב״ה, עמי 307.

 י• עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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 תוספת

 גוש 6122, חלקה 648 בשלמות: הייעוד: דרך.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, בעיריית בני ברק,
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י י לעי ין רשא  ובל מעוני

ו בנובמבר 2004) ן התשס״ה(  י״ז בחשו
 >חמ 3-4)

 ישכר פרנקטחל
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה בני ברק  לתכנו

 הודעה לפי םעין* 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ חפ/1580, הרחבת רח׳ טשרניחובםקי (להלן - התכנית),
רה פורסמה בילקוט הפרסומים 2553, דעה בדבר אישו  שהו
 התשל״ט, עמ׳ 1946, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חיפה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה
 לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 4416, התשנ״ו,
ית חיפה  עמ׳ 3541, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירי

דעה זו ברשומות.  מיום פרסום הו

 תוספת

 גוש 10914, ח״ח 3, 46,45,30,28,27.
ית חיפה וכל רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד

ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  מעו

 ב־ בחשון התשס״ה(4 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-4)

 יונה יחב
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה חיפה  לתכנו
 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י• עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף! 9 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשל.״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
רה דעה בדבר אישו  מם׳ פת/מק/25/563 (להלן - התכנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5109, התשס״ב, עמ׳ 3942, מצהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת
ר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ש  בתוספת, א
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5189, התשס״ג, עמי 2549, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום

דעה זו ברשומות.  הו

 י סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-965ו  ולפי חוק התכנו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
דעה בדבר אישורה פורסמה  מס׳ ג/7240 (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5287, התשם״ד, עמ׳ 2524, מוסרת בזה
ן ולבניה לב הגליל (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943׳, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
שא וליתן י  לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מובנה ל

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשי
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין והו
א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף יים שהו  הפיצו

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 19346, חלקה 12.

ן  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ן י ן רשאי לעי י ני  ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, וכל מעו

ת העבודה הרגילות.  בו בשעו

 ח׳ בתמוז התשם״ד(27 ביוני 2004)
 (חמ 3-2)

 חנובה סולומון
שב ראש הועדה המקומית ו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל
 יי ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעין! 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

ן והבניה, התשב״ה-965.ו  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת, תב״ע
דעה בדבר אישורה פורסמה  201 (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 2395, התשל״ח, עמי 633, מצהירה בזה
ן ולבניה בני ברק (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943׳ (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר
י לפקודה בילקוט ־ דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו
 הפרסומים 5319, התשס״ד, עמ׳ 3571, תהיה לקניינה הגמור
דעה זו ברשומות. ית בני ברק מיום פרסום הו רי  והמוחלט של עי

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 י• עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004



 9 1 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943' (להלן
- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליהם
 פורסמה הודעה לפי סעיפים s ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים
 5316, התשם״ד, עמ׳ 3474, תהיה לקניעד, הגמור והמוחלט
 של המועצה המקומית כפר מנדא מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 17563, ח״ח 11-1; גוש 17573, ח״ח ז, 2, 71-66, 109;
 גוש 17689, ח״ח 1; גוש 17571, ח״ח 10, 20: הייעוד: דרכים,

 דרכים להולכי רגל, שצ״פ, שב״צ ומיתקנים הנדסיים.

ן י  העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה, וכל מעוני
דה הרגילות. ת העבו ן בהם בשעו י  רשאי לעי

ן התשס״ה (25 באוקטובר 2004)  י׳ בחשו
 (חמ 3-4)

 סלאפ חאמד
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה גבעות אלונים  לתכנו

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ ג/6493
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התבנית), שהו
 הפרסומים 4248, התשנ״ה, עמי 229, מצהירה בזה הועדה
ן ולבניה הגליל המזרחי (להלן - הועדה),  המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943' (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר
 ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים s ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5316, התשס״ד, עמ׳ 3475, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית בועיינה גוג׳ידאת

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 17545, ח״ח 33, 34, 58, 59, 62.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, מגדל השעון, ת״ד
ת העבודה ן בו בשעו י ין רשאי לעי  515, כפר תבור, ובל מעוני

 הרגילות.

 ט׳ בכסלו התשס״ה (22 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-4)

 צבי חקלאי
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 י• סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ן  הודעה על בקשה לרישום ראשו
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

ל ן ש דיעים בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשו  מו
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

ק בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום  כל אדם המעתי
 בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 תוספת
 פתח תקוה - גוש 6375, ח״ח 192, בשטח של 15 מ״ר:

 הייעוד: דרך.

ית פתח רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י ין רשאי לעי  תקוה וכל מעוני

 כ׳ בחשון התשס״ה(4 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-4)

 יצחק אוחיון
שב ראש הועדה המקומית ו  י
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

ן והבניה, החשכ״ה-965ו  ולפי חוק התכנו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965', ובהתאם לתבנית מס׳ משמ12/(עח),
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3402,  שהו
דעה  התשמ״ז, עמי 237, ובהתאם לתכנית מס׳ עח/99, שהו
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1740, התשל״א, עמי
 2236 (להלן - התכניות), מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עמק חפר(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה
 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4905, התש״ס,
ורית  עמי 4333, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האז

 עמק חפר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 8286, חלקה 9 (מקודם גוש 7918, ח״ח ו, 2), בשטח בולל
 של 9,175 מ״ר, במםומן בצבע אדום ומתוחם חום כהה בתשריט

 התכנית.

 העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה המקומית
ת ן בהם בשעו י ין רשאי לעי ן ולבניה עמק חפר, וכל מעוני  לתכנו

דה הרגילות.  העבו

 י״ט בחשון התשס״ה(3 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-4)

 נחום איצקוביץ
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה עמק חפר

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965', ובהתאם לתכנית מסי ג/במ/ו26,
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4723,  שהו
דעה  התשנ״ט, עמי 1669, ובהתאם לתכנית מס׳ ג/0038ו, שהו
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5270, התשס״ד,
 עמי 1810 (להלן - התכניות), מצהירה בזה הועדה המקומית
נים(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף ן ולבניה גבעות אלו  לתכנו

 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 יי עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 גבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1543/04

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

 ובענין פירוק חברת נירוש שירותי הסערה בע״מ, ח״פ
,51-204239-1 

 והמבקשת: תמר עזוז, מרח׳ הגפן 45, רמת השרון.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 8.3.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
שב בדין ביום ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 22.2.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה. דעה על רצו  למבקשת הו

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
ע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00 י  באופן שתג

 ביום 15.2.2005.

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

 תמר עזוז, מבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1636/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש!, התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת פרופיט גולד בע״מ,
 והמבקשת: חוה רמרז, ע״י ב׳׳ב עו״ד דינה יהב, מדרך מנחם

 בגין 7, רמת גן, טל׳ 03-6137730, פקס 03-6157751.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.6.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
ושב בדין ביום  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 22.2.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 י  באופן שתג

 ביום 15.2.2005.

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

 דינה יהב, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין, רח׳
 בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף
ש לו זכות במקרקעין. בהתאם י  עותק אחד נוסף לכל אדם ש

 לבקשה.

 תוספת

 מס׳ התיק: רש/6/03.
 העיר: ירושלים.

 המען: רח׳ הראיה עובדיה 6, ירושלים .
 תיאור המקרקעין: בנין.

 גוש שומה: 30044.
 חלקה: 110.

 תצייר מסי: 1171/00.
 שטח החלקה: 26 מ״ר.

 הגבולות:
 בצפון: הלקות 176 ו־360;

 בדרום: חלקה 111:
 במזרח: רחוב ביבאס:

 במערב: חלקות 115 ו-176.
ר הזכות: בעלות. או  תי

 שם בעל הזכות: יצחק ברפי ועיזבון המנוחה אסתר בדפי.
 החלקים: בשלמות.

ן דש - תשרי  העדה: אפשרות שקיים רישום תורכי(חסר) חו
 תאני שנה - 1305.

 אילנה יעקב
 המפקחת על רישום המקרקעין

 הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות המקרקעין!נוסח חדש[,

 התשב״ט-1969

יות של גושי רישום מס׳ 16988, ע בי לוחות הזכו די  אני מו
ו ביום י״ז בכסלו התשסי׳ה צג  6990 ו/דבוריה, נפת יזרעאל, הו
ן בלשבת פקיד ו ם יום לעי שי  (30 בנובמבר 2004) למשך שלו
 הסדר מקרקעין, אזור הסדר יזרעאל, בנין לב העסקים, רח׳
 המלאכה 16, נצרת עילית, במועצה המקומית דבוריה ובמינהל

 נפת יזרעאל, בית הממשלה, נצרת עילית.

 י״ז בכסלו התשס״ה (30 בנובמבר 2004)
 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין
זרעאל  אזור הסדר י

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש|,

 התשכ״ט-1969

יות של גושי הרישום  נמסרת בזה הודעה בי לוחות הזכו
 מם׳ 400260, 400263 נגב (ערערה), 400152 נגב (אבו אלחמאם),
 400236,400237 נגב (חורה), הוצג ביום י״א בכסלו התשס״ה
ן בלשבת פקיד ו ם יום לעי שי  (24 בנובמבר 2004) למשך שלו
בלשכת הממונה על  הסדר מקרקעין, רח׳ התקוה 4, באר שבע, ו

 מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע.

 י״א בכסלו התשס״ה (24 בנובמבר 2004)

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר דרום
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1999/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש!, התשמ׳׳ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת קרניקס נטוורקס בע״מ,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד אסף בנמלך,
ת; רח׳ כנפי נשרימ 22, שו ד עו״ד טולצ׳ינסקי, שטרן ו  ממשר

 ירושלים 95464.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 21.9.2004 הוגשה בקשה לבית
ב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי  המשפט המחוזי בתל אבי
ן ביום שב בדי ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 28.2.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה. דעה על רצו  למבקשת הו

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ע לי י  באופן שתג

 ביום 21.2.2005.

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

 אסף בנמלך, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2078/04

 בענק פקודת החברות!נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק חברת מטרו מ.י.ש.ר. השקעות בע״מ (לשעבר
 מטרו-תור מ.י.ש.ר השקעות בע״מ), ח״פ 51-162344-9, אזור

 השקמה 5, רח׳ הארז 60, רמת גן 58001,

 והמבקש: יעקב לחמי, מרח׳ קרית שמונה 24, חולון 58481.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 22.2.2005 בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

 למבקש הודעה על רצונו זה.

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה י
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום די ע לי י  שתג

.15.2.2005 

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

 יעקב לחמי, המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1774/04

 בענק פקודת החברות [נוסח חדש|,התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק חברת סריגי גחלת בע״מ, ח״פ 27747-7 ו-ו5,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ רו״ח יוסי כהן, מרח׳
זורוב ו, רמת גן 52481, טל׳ 03-6721362.  ארלו

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 13.7.2004 הוגשה בקשה לבית
ב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי  המשפט המחוזי בתל אבי
ן ביום שב בדי ו שמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק זו תי

 10.2.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשים הודעה על רצו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00 י  באופן שתג

 ביום 3.2.2005.

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

 יוסי כהן, רו״ח
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1919/04

 בענק פקודת החברות!נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק חברת קווילסופט בע״מ, ח״פ ו-0ו84ו3-ו5,

ן י ת עו׳׳ד יהושע שטי  והמבקש: יעקב רובין, באמצעו
נוביץ, ינברג ו/או אריה רבי יות בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד נ׳ שטי  נאמנו
, בית לז-רום, רמת גן, טל׳ 03-6126699, פקס ו  מרח׳ תובל ו

.03-6131616 

 נמסרת בזה הורעה, כי ביום 31.8.2004 הוגשה בקשה לבית
י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי ז  המשפט המחו
ושב בדק ביום שמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק זו תי

 23.2.2005 בשעה 8.30.

ל החברה האמורה הרוצה לתמוך  כל נושה או משתתף ש
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ר ן שלו, לאחר שימסו ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

 למבקש הודעה על רצונו זה.

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה י
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום די ע לי י  שתג

.17.2.2004 

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

 אריה דבינוביץ, עו״ד
 בא כוח המבקש

 942 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004



 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2157/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש|, התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אם.םי.אם קוסמטיקה וחן(1994) בע״מ,
 ח״פ 51-205061-8,

 והמבקשת: סמדר אפרתי, ע״י ב׳׳כ עו״ד איתן אשורי, מרח׳
 ז׳בוטינםקי 150, בני ברק 328ו5.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 11.2004. ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
ן ביום ושב בדי שמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק זו תי

 14.2.2005 בשעה 8.50.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צ
ר ן שלו, לאחר שימסו ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשת הודעה על רצו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00 ע לי י  באופן שתג

 ביום 7.2.2005.

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

 איתן אשורי, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2168/04

ן פקודת החברות )נוסח חרש), התשמ״ג-983ו,  בעני

 ובענין פירוק חברת עליל יד הפקות בע״מ, ח״פ 2-7ו2858-
 51, מרח׳ שנקר 15, ת״ד 4086, פתח תקוה 49150,

י החברה, ע״י ב״כ הלשכה המשפטית בד  והמבקשים: עו
ית ד מקצועי, עו״ד דורית טנא-פרצ׳יק ו/או רו גו  של האגף לאי
צר ו/או י י ו/או חנה שנ ן ו/או דפנה דג׳יאן ו/או רענן שקד  שחמו
ן ו/או ן ו/או מיה פרי־אלתרמן ו/או חגית רימו י ן זילברשטי  אלי
ב 62098, זורוב 95, תל אבי  דורון יפת ו/או איריס ורדי, מרח׳ ארלו

 טל׳ 05-6921472/6, פקס 05-6963214.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ן ביום 13.1.2005 בשעה 8.50.  בדי

ך ל החברה האמורה הרוצה לתמו  בל נושה או משתתף ש
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת
ר ן שלו, לאחר שימסו ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשים הודעה על רצו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 י  באופן שתג

 ביום 6.1.2005.

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

 רענן שקדי, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביג-יפו

 תיק אזרחי 2091/04

 בענק פקודת החברות )נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובעני! פירוק חברת טופאק בע״מ, ח״פ 6-2ו2502-ו5, מרח׳
 החרושת 16, רעננה 49222,

 והמבקשים: דניאל חיים ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אנדרס
 בקר ו/או אלון שביט, מרח׳ הנגר 8, ת״ד 7009, בפר סבא, טל׳

 09-7660350, פקס 09-7678713.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 בדק ביום 10.2.2005 בשעה 8.50.

ל החברה האמורה הרוצה לתמוך  כל נושה או משתתף ש
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשים הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.50 י  באופן שתג

 ביום 3.2.2005.

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

 אלון שביט, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2139/04

 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1985,

 ובענק פירוק חברת נטלנטיס בע״מ, ח״פ 51-315461-9,

 והמבקשים: אורנה מונטאל ואחדים, ע״י ב״כ עו״ד ליטל

 גל, מרח׳ ההגנה 15, רמת השרון, טלפקם 05-5470552.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2004 הוגשה בקשה לבית
ב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי י בתל אבי ז  המשפט המחו
ן ביום ושב בדי שמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק זו תי

 17.1.2005 בשעה 8.30.

ל החברה האמורה הרוצה לתמוך  כל נושה או משתתף ש
 במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ת עורך הדק שלו, לאחר שימסור  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשים הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 י  באופן שתג

 ביום 10.1.2005.

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

 ליטל גל, עו״ר
 באת בוח המבקשים

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004 943



 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2256/04

 בעני! פקודת החברות [נוסח חדש], התשנדג-1983,

 ובענין פירוק חברת אמריקנה מחיצות בע״מ,

ד מימון, מרח׳ ביבר  והמבקש: משה לביא, ע״י ב״ב עו״ד דו
ת 7/14, ת״ד 1700, טלי 09-8629592, פקס 09-8329166.  העצמאו

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 28.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 16.2.2005 בשעה 8.30.  בדי

ך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמו
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
, לאחר שימסור ן שלו ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקש הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ביום די ע לי י  שתג

.15.2.2005 

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

 דוד מימון, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 2272/04

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

 ובענין פירוק חברת המישטח - מפעל ליצור משטחים
 ואריזות עץ בע״מ,

 והמבקשים: נאדר ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד יוסף עמארנה
 ו/או עו״ר אכרם עמארנה, ת״ד 135, באקה אל גרבייה 30100.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.11.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 15.2.2005 בשעה 8.30.  בדי

ך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמו
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה. דעה על רצו  למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 י  באופן שתג

 ביום 8.2.2005.

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

 אבדם עמארנה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפ!

 תיק אזרחי 2178/04

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

 ובענין פירוק חברת מבנה ת.מ.מ. בע״מ(בפירוק זמני),

ל החברה, עו״ד חנית נוב,  והמבקשת: המפרקת הזמנית ש
 מרח׳ קרמניצקי 2, תל אביב 67899.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 11.11.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ן ביום 12.1.2005 בשעה 8.30.  בדי

ך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמו
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 5.1.2005 י  באופן שתג

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

 חנית נוב, עו״ד
 המפרקת הזמנית

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2198/04

 בעני! פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת רול תקשורת (1992) בע״מ, ח״פ
,51-167759-3 

 י והמבקש: אגף מם הכנסה ומיסוי מקרקעין, ע״י היחידה
 לפירוקים, כינוס נכסים ופש״ר, ע״י ב״ב עו״ד מזי רנצלר ו/או
ץ ו/או עו״ד קובי שאופר, מדרך מנחם בגין בי ו נ  אירית כהן רבי

 ,55, תל אביב, טלי 03-5656280, פקס 03-5656451.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.11.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 11.1.2005 בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקש הודעה על רצו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה י
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 3.00 ו ביום די ע לי י  שתג

.3.1.2005 

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

 מזי רנצלר, עו״ד
 באת כוח המבקש

 944 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004



זי בבאר שבע  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 5373/04

ן פקודת החברות )נוסח חדש), התשמ״ג-983ו,  בעני

 ובענין פירוק חברת מחצבות צרפתי בע״מ, ח״פ 163225-9-
 51 מרח׳ סמטת נגבה 8, באר שבע,

ון ד לישראל בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד אבטלי ו ג  והמבקש: בנק אי
ן פנר ואחרים, רח׳ בן צבי 7, ת״ד ד עו״ד גדעו  אליעז, ממשר

 10014, באר שבע, טל׳ 08-6272745, פקס 08-6271554.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
ן ביום ושב בדי שמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק זו תי

 2.2.2005 בשעה 9.30.

ל החברה האמורה הרוצה לתמוך  כל נושה או משתתף ש
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צ
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבידוד, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקש הודעה על רצו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה י
דה ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבו די ע לי י  שתג

ן עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

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

ון אליעז, עו״ד  אבטלי
 בא כוח המבקש

ן  הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואי
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ץ והדרכה) בע״מ עו י י וקית( ו  תבונה שי
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 31 בינואר 2005, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח׳
 אבן גבירול 124, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
כדי צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו י  המראה כ

צד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.  להחליט כי

 שי עמית, עו״ד, מפרק

 עבר לוגיקה בע״מ
 (ח״פ 51-165121-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.2.2005, בשעה 16.00, בכתובתה של החברה, רח׳
 אלכסנדר ינאי 10, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

צד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. י  להחליט כ

 צבי עבר, מפרק

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2301/04

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

 ובענין פירוק חברת תימור השקעות בע״מ, חי׳פ 205266-3-
,51 

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד רוית הוף, ממשרד
ב 67134, טל׳  עו״ד חיים צדוק ושות׳, רח׳ לינקולן 20, תל אבי

 03-6254000, פקס 03-6254040.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 7.12.2004'הוגשה בקשה לבית
ב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי  המשפט המחוזי בתל אבי
ן ביום שב בדי ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 23.2.2005 בשעה 8.30.

ך ל החברה האמורה הרוצה לתמו  כל נושה או משתתף ש
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צ
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה.  למבקשת הודעה על רצו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00 ע לי י  באופן שתג

 ביום 16.2.2005.

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

 רזית זזוף, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בנערת
 תיק אזרחי 1184/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק החברות: ו. א.מ. מזון על רמה בע״מ, ח״פ

 51-236713-7, 2. טורמזון בע״מ, חיפ 250800-3-ו5,
יז ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד סלווא  והמבקשים: מזל אבו עז

שי 3, ת״ד 2800, נצרת 16126. , מרח׳ פאולום השי  שאמי

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2004 הוגשה בקשה לבית
זי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי  המשפט המחו
ן ביום שב בדי ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 2005.ו.2ו בשעה 9.00.

ך ל החברה האמורה הרוצה לתמו  כל נושה או משתתף ש
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
ן שלו, לאחר שימסור ת עורך הדי  הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה. דעה על רצו  למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 י  באופן שתג

 ביום 10.1.2005.

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

 םלווא שאמי, עו״ד
 בא בוח המבקשים

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004 945



) בע״מ  ר.א.ש (שבתאי
 (ח״פ 51-237929-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג~1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.2.2005, בשעה 12.00, ברחי ברדיציבסקי
צד  11, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי
צד כדי להחליט כי  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, מפרק  רוני שבתאי

 אפדם בע״מ
 (ח״פ 51-329538-6)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.2.2005, בשעה 12.00, במרכז עזריאלי 1, קומה
צד  36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי
צד כדי להחליט כי  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ן גזית, עו״ד, מפרקת  שרו

 רוג׳ר לבנדר, רו״ח
 (ח״פ 5— 325748—51)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
י  הנ״ל תתכנס ביום ג׳, 8 בפברואר 2005, בשעה 11.00, במשרד
 החברה, רח׳ הארבעה 17, קומה 15, תל אביב 64739, וזאת עקב
 פירוק מרצון של החברה שנמסר לרשם החברות יחד עם תצהיר

 יכולת הפירעון.

ר לבנדר, דירקטור י  תג

ד. דבינר השקעות בע״מ  ש.

 (ח״פ 51-274125-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 13.2.2005, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח׳
ל המפרק, המראה  נחמני 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי ש
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

צד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.  כי
, עו״ד, מפרקת ן י  יעל גולדשטי

 גיזה חברה להשקעות בע״מ
 (ח״פ51-193011-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
ל החברה הנ״ל  ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית ש
 תתכנס ביום 22.2.2005, בשעה 9.00, במשרד עו״ד י׳ זלצמן, רח׳
 החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
כדי להחליט צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו  כי

צד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.  כי

 זאב הולצמן, מפרק

 גיזה חיתום בע״מ
 (ח״פ 51-187354-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 22.2.2005, בשעה 11.00, במשרד עו״ד י׳ זלצמן, רח׳
 החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
כדי להחליט צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו  כי

צד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.  כי

 זאב הולעמן, מפרק

 יסופטוור בע״מ
 (ח״פ 51-279805-9)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית שלא מן המנין של
; 13 בפברואר 2005, בשעה 16.00,  החברה הנ״ל, תתכנס ביום א

נים 76א, קרית חיים.  במשרדי המפרק, רח׳ הראשו

 על סדר היום: הצגת דוח על ניהול הפירוק ומימוש נכסי
ר על סיום פירוק נכסי החברה ודווח לרשם  החברה, אישו

 החברות.

 רונן בן חמו, מפרק

 מ. וולך משתלות בע״מ
 (בפירוק)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדשי!, התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 15.2.2005, בשעה 10.00, במשרד מפרק החברה,
א 28, חדרה, לשם הגשת דוח סופי ואב לביא, רח׳ הנשי  רו״ח י
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי  של המפרק, המראה כי
צד לנהוג בפנקסים ובניירות של בדי להחליט כי  החברה, ו

 החברה.

 יואב לביא, רו״ח, מפרק

 946 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004



 אבני פרנקל יזום בע״מ
 (ח״פ 51-282429-3)

ן ומינוי מפרק זמני  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ז 32») לפקודת החברות
 |נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי ביום 27.10.2004 קיבלה החברה
בדבר מינויו של ן ו  הנ׳יל החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצו
 עו״ד רונן זינגר, מרח׳ זמנהוף 26, נתניה 42309, למפרק הזמני

 של החברה.

 כל הטוען לזכות כלשהי בקשר לחברה הנ״ל יגיש את
 בקשתו בדואר רשום, בצירוף הוכחות לטענותיו, בתוך 1s ימים

 מיום פרסומה של הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ן י כוח ערוך כדי יפו  פנה אדם באמצעות מי מטעמו, יצורף י
 להוכחת שליחותו.

 רונן זינגר, עו״ד, מפרק זמני

 א.ג.מ הנדסה סביבתית 2003 בע״מ
 (ח״פ 31-339410-6)

ן ומינוי מפרק זמני  הודעה על פירוק מרצו
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי ביום 27.10.2004 קיבלה החברה
ן ובדבר מינויו של  הנ״ל החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצו
 עו״ד רונן זינגר, מרח׳ זמנהוף 26, נתניה 42309, למפרק הזמני

 של החברה.

ען לזכות כלשהי בקשר לחברה הנ״ל יגיש את  כל הטו
ר רשום, בצירוף הוכחות לטענותיו, בתוך 15 ימים א ו ר  בקשתו ג

 מיום פרסומה של הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ן י כוח ערוך בדי יפו  פנזא אדם באמצעות מי מטעמו, יצורף י
 להוכחה שליחותו.

 רונן זינגר, עו״ד, מפרק זמני

 ברק-חץ-רעם בע״מ
 (ח״פ 51-314405-5)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 521(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי ביום 27.10.2004 קיבלה החברה
ל בדבר מינויו ש ן ו  הנ״ל החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצו
 עו״ד רונן זינגר, מרח׳ זמנהוף 26, נתניה 42309, למפרק הזמני

 של החברה.

 כל הטוען לזכות כלשהי בקשר לחברה הנ״ל יגיש את
ף הוכחות לטענותיו, בתוך 15 ימים רו  בקשתו בדואר רשום, בצי

 מיום פרסומה של הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ן ת מי מטעמו, יצורף ייפוי כוח ערוך כדי  פנה אדם באמצעו
 להוכחת שליחותו.

 רונן זינגר, עו״ד, מפרק זמני

 הר ארבל בע״מ
 (ח״פ 51-212209-4)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין

 מח ולב בע״מ
 (ח״פ 51-222880-0)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 16.2.2005, ברח׳ יסקי 2, באר שבע.
 על סדר היום: הצגת דוח על פירוק החברה.

 איילת מחלב, רו״ח, מפרקת

 שלב ש.נ. בע״מ

 (ח״פ 51-253280-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
י , 15.3.2005, בשעה 9.00, במשרד  הנ״ל תתכנס ביום שלישי
 טולציינםקי - שטרן ושות׳, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, לשם
צד התנהל הפירוק י  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כ
צד לנהוג בפנקסים  ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 ובניירות של החברה.

 דורון שטרן, עו״ד, מפרק

 םייטם שירותי תיירות בע״ט
 (ח״פ 51-294667-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה
י , 15.3.2005, בשעה 10.00, במשרד  הנ״ל תתכנס ביום שלישי
 טולציינסקי - שטרן ושות׳, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, לשם
צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי
צד לנהוג בפנקסים  ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי •להחליט כי

 ובניירות של החברה.
 דורון שטרן, עו״ד, מפרק

 טלרד הוק נס-איי בע״מ
 (ח״פ 51-289606-9)

 הודעה על כינוס אסיפת גושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 325(0 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 29 בדצמבר 2004, בשעה 10.00, במקום עסקיה

ל החברה, רח׳ הסיבים 43, פתח תקוה.  העיקרי ש
י נושים ד ל החברה על י  על סדר היום: פירוקה מרצון ש

 ובחירת מפרק לחברה.

, דירקטור ן י  אבי גולדשטי

 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשס״ה, 29.12.2004 947



 אודיםאוט מחקר ופתוח בע״מ
 (ח״פ 51-204443-9)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

ל  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין ש
ן ביום 29.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה בדי
ן על פי ר יכולת פירעו שו ביום 16.11.2004 תצהי י  החברה הג
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

ן ובדבר מינויו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
 של יצחק ברעם, ת״ז 050259746, מרח׳ עין גדי 13, רמת השרון,
יות של מנהלי  למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
 החברה במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על בל הסכם, שטר

 ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יצחק ברעם, מפרק

 אודיםאוס ערוצי מולטימדיה בע״מ
 (ח״פ 51-199166-3)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

ל  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין ש
ן ביום 29.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי ר יכולת פירעו  החברה הגישו ביום 16.11.2004 תצהי
ות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המני
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

בדבר מינויו  ההחלטות ה; בדבר פירוק החברה מרצון ו
 של יצחק ברעם, ת״ז 050259746, מרח׳ עין גדי 13, רמת השרון,
יות של מנהלי  למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
 החברה במהלך הפירוק, ולצורך בך לחתום על בל הסכם, שטר

 ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יצחק ברעם, מפרק

 אור נס עבודות חקלאיות בע״מ

 (ח״פ 51-198526-9)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
ל  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כלליה שלא מן המנין ש
ן ביום 29.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה בדי
ן על פי ר יכולת פירעו  החברה הגישו ביום 16.11.2004 תצהי
י המניות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
ן ובדבר מינויו של  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
 יובל בהן, ת׳׳ז 024012734, מרח׳ מושב משען 18, למפרק החברה
יות של מנהלי החברה במהלך  ולהקנות לו את כל הסמכו
ם  הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך הדרושי

יות כאמור.  למימוש או להפעלת הסמכו
 יובל בהן, מפרק

ועדה ונתכנסה ביום 29.11.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ון פרג׳ון, ממשק ן ולמנות את צי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 28, בית עובד, למפרק החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו באמור בתוך נביעותי גיש את !  נושה או אדם אחר שלא י
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

ון פרג׳ון, מפרק  צי

 ג.ד.ל. שרותי חשמל בע״מ
 (ח״פ 51-249960-9)

ן ומינוי מפרקת  הודעה על פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 319(2) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, כי באסיפה כללית של החברה
 הנ׳יל, שנתכנסה ביום 29.11.2004, לאחר שבל החברים הזכאים
ע באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה, על  להשתתף ולהצבי
עד כינוסה.קיבלה  אף שקיבלו הודעה קצרה מ- 21 ימים לפני מו
ן ולמנות את אסתר  החברה החלטה לפרק את החברה מרצו
 נישלוס, ת״ז 068262005, מרח• טשרניחובסקי 112, כפר סבא,

 למפרקת החברה, והסמכתה לעסוק בכל הדרוש לחיסולה.

 אסתר נישלוס, מפרקת

ר סחר בינלאומי בע״מ  אלמי
 (ח״פ 51-074777-7)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ועדה ונתכנסה ביום 29.11.2004, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שנ
 החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו
דעה קצרה מ־ 21 ימים לפני  לכינוס האסיפה, על אף שקיבלו הו
עד כינוסה, קיבלה החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה  מו
בדבר מינויו של אלברטו םרמונטה, ת״ז 027036235, ן ו  מרצו
 משד׳ מוצקין 23, תל אביב, למפרק החברה והסמכתו לעסוק

ש לחיסולה.  בכל הדרו

 אלבדטו םרמונטה, מפרק

ן בע״מ  אקסלוסיב צפו

 (ח״פ 51-249607-6)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 29.11.2004, לאחר שכל
ע באותה ישיבה, הסכימו  החברים הזכאים להשתתף ולהצבי
דעה קצרה מ־ 21 ימים לפני  לכינוס האסיפה, על אף שקיבלו הו
עד כינוסה, קיבלה החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה  מו
בדבר מינויו של אלי מוגרבי, ת׳יז 41910415, משד׳ ן ו  מרצו
 ההסתדרות 72, חיפה, למפרק החברה והסמכתו לעסוק בכל

ש לחיסולה.  הדרו
ושב ראש האסיפה ודירקטור , י  אלי מוגדבי

 948 ילקוט הפרסומים 5354, י״ז בטבת התשם״ה, 29.12.2004



 ע. צובארי מכנים והשכרה בע״מ
 (ח"3 51-192926-7)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
ן ביום 1.2004 ו.28, לאחר שמנהלי י  החברה הנ״ל, שנתכנסה כד
ן על פי  החברה הגישו ביום 14.11.2004 תצהיר יכולת פירעו
י המניות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
 ההחלטוח הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
, ת׳׳ז 005363346, ממשק 21, כפר טרומן, למפרק י צובארי ז  של עו
יות של מנהלי החברה  החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
 במהלך הפירוק, ולצורך בך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

יות באמור.  הדרושים למימוש או להפעלת הסמכו

 עוזי עובארי, מפרק

 ע.ע. פתוח מפעלים באור יהודה בע׳׳מ
 (ח״פ 51-079101-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
ץ של י באסיפה כללית שלא מן המנ  נמסרת בזה הודעה ב
ן ביום 28.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי ר יכולת פירעו  החברה הגישו ביום 14.11.2004 תצהי
י המניות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
בדבר מינויו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ו
י צובארי, ת״ז 005363346, ממשק 21, בפר טרומן, למפרק ז  של עו
יות של מנהלי החברה  החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסבם, שטר ומסמך

יות כאמור.  הדרושים למימוש או להפעלת הסמכו

, מפרק  עוזי צובארי

 ת.מ. טכנולוגיות מעגלים מודפסים בע״מ
 (ח״פ 51-309526-5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרקימ  הודעה על פירוק מרצו
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
ן ביום 28.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי  החברה הגישו ביום 17,11.2004 תצהיר יכולת פירעו
ות ויתרו על י המני  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
ל ן ובדבר מינויו ש  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
יו נו ן לציון, ומי  יוסף קלמן, ת״ז 052407277, מרח׳ צ׳לנוב 20, ראשו
ז 054223094, מרח׳ השחפים 56, רעננה,  של נתן הובברג, תי
ר 104, שוהם, יו של דודי נטר, ת״ז 055614689, מרח׳ הבשו  ומינו
 למפרקי החברה ולהקנות להם את כל הסמכויות של מנהלי
 החברה במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר

מוש או להפעלת הסמכויות כאמור.  ומסמך הדרושים למי

 יוסף קלמן נתן הובברג דוד נטר

ם י ק ר פ  מ

 אם.אר. רומל השקעות וסחר בינלאומי בע״מ
 (ח״פ 51-211020-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
א מן המנין של ל  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית ש
ן ביום 30.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי ר יכולת פירעו  החברה הגישו ביום 15.11.2004 תצהי
ות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המני
רך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות  הצו

 מיוחדות.

יו של נו בדבר מי  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ו
 שמוליק רוטשס, ת״ז 022648950, מרח׳ קראוזה 6, חולון, למפרק
יות של מנהלי החברה  החברה ולהקנות לו את בל הסמכו
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

יות באמור. מוש או להפעלת הסמכו  הדרושים למי

 שמוליק רוטשם, מפרק

 בהנים בנימין השקעות ויבוא בע״מ

 (ח״פ 51-298026-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ץ של  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה בללית שלא מן המנ
ן ביום 29.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי ר יבולת פירעו  החברה הגישו ביום 16.11.2004 תצהי
ות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המני
ל 21 ימים, נתקבלו החלטות רך בקבלת הודעה מוקדמת ש  הצו

 מיוחדות.
ן ובדבר מינויו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
ן 5, רמת השרון, למפרק החברה  של בנימין בהנים, מרח׳ עצמו
יות של מנהלי החברה במהלך  ולהקנות לו את כל הסמכו
 הפירוק, ולצורך בך לחתום על בל הסכם, שטר ומסמך הדרושים

יות כאמור.  למימוש או להפעלת הסמכו

 בנימין מהנים, מפרק

 רפאל ב.כ. 999 ו יבוא ושיווק בע״מ
 (ח״פ 51-276380-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מדצון ומינוי מפרק
ץ של א מן המנ ל  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית ש
ן ביום 29.11.2004, לאחר שמנהלי  החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי
ן על פי ר יכולת פירעו  החברה הגישו ביום 16.11.2004 תצהי
י המניות ויתרו על  סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
בדבר מינויו ן ו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
ן 5, רמת השרון, למפרק החברה  של בנימין כהנים, מרח׳ עצמו
 ולהקנות לו את בל הסמכויות של מנהלי החברה במהלך
 הפירוק, ולצורך בך לחתום על כל הסבם, שטר ומסמך הדרושים

 למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 בנימין כהנים, מפרק
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י דין בע״מ דנ  אבירם—ויטנברג, עו

 (ח״פ 51-325654-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ן  [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המני
עדה ונתכנסה ביום 21.12.2004, נתקבלה ו  של החברה הנ״ל, שנ
ל ויטנברג, ן ולמנות את עו״ד אי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ רמב״ן 33, ירושלים, למפרק החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י  בל נושה שי
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איל ויטנברג, עו״ד, מפרק

 איי.םי.אם פתרונות סלולרים מתקדמים בע״מ

 (ח״פ 51-295672-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
עדה ונתכנסה ביום 18.12.2003, נתקבלה ו ל החברה הנ״ל, שנ  ש
ן ולמנות את עוי־ד אורון  החלטה לפרק את החברה מרצו

 גילצלטר, מרח׳ אבן גבירול 25, תל אביב, למפרק החברה.
גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך עותי גיש את תבי  נושה או אדם אחר שלא י
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 קרן לאופד, עו״ד
 באת כוח החברה

 פארמה קונסלטינג סרוויסס(אי.פי.אס) בע״מ

 (ח״פ 51-303396-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ועדה ונתכנסה ביום 28.11.2004, נתקבלה ל החברה הנ״ל, שנ  ש
ן ולמנות את שלום פדרמן, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו
ד עו״ר יוסף זלצמן ושות׳, מרח׳ החילזון 6,  007467640, ממשר

 רמת גן 52522, למפרק החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
עד הנ״ל - לא ייענה.  המו

 שלום פדרמן, מפרק

ד פעילות תרבותית בדרום ו ד  אקלאם לעי

 (עייר 58-034139-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ל העמותה דעה בי באסיפה הכללית ש  נמסרת בזה הו
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 15.9.2004, הוחלט על פירוקה מרצון של
ל חסן עיםאוי, ת״ר 759, כפר מנדא על מינויו ש  העמותה הנ״ל ו

 17907, למפרק העמותה.

גישו את תביעותיהם בתוך 21 ימים  כל נושי העמותה י
 מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 חסן עיטאוי, מפרק

 קו לכליה

 (עייר 58-036719-1)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ל העמותה דעה כי באסיפה הכללית ש  נמסרת בזה הו
ן של  הנ״ל, שנתכנסה ביום 9.7.2004, הוחלט על פירוקה מרצו
 העמותה הנ״ל ועל מינויה של בתיה קריסטל, ת״ד 21, נהריה,

 למפרקת העמותה.

 כל נושי העמותה יגישו את תביעותיהם בתוך 21 ימים
 מיום פרסום הודעה זו, למפרקת הנ״ל.

 בתיה קריסטל, מפרקת

 קרן מילי

 (עייר 58-001132-8)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית של העמותה
ן של  הנ״ל, שנתכנסה ביום 0.2004ו.25, הוחלט על פירוקה מרצו
 העמותה הנ״ל ועל מינויו של רו״ח דב קלמנוביץ׳, מרח׳ עם

 ועולמו 3, ירושלים, למפרק העמותה.

גישו את תביעותיהם בתוך 21 ימים  כל נושי העמותה י
 מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ושבת ראש העמותה  לילי ווייל, י

 דמית נהריה העפון בע״מ

 (ח״פ 51-111240-1)

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 פש״ר 333/03, בש״א 16689/04

 הורעה על כוונה להבריז על דיבידנד ראשון

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם להחלטת בית המשפט
 המחוזי בחיפה מיום 18.11.2004, בי מפרק החברה עו״ד אברהם
 גדות, משדי פל״ים 2, חלונות הסיטי, בנין אורן, חיפה 33095, טלי
דיע בזה על כוונתו לחלק  8661558—04, פקס 8661469•—04, מו
ר של 20% לנושים הרגילים של החברה הנ״ל, עו דנד בשי בי  די

ו על ידו. שר עות החוב שאו  בהתאם לסכומי תבי

 אברהם גדות, עו״ד, מפרק
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 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 2.12.2004ו, נתקבלה
ן ולמנות ישראל שטראום, מרח׳  החלטה לפרק את החברה מרצו
דל נ.י.פ, קומה 10, תל אביב 67773, למפרק  יצחק שדה 17, מג

 החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו באמור בתוך גיש את תביעותי  נושה או אדם אחר שלא י
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ישראל שטראום, מפרק

 דנעיגר הנדסת בניין בע״מ
 (ח״פ 31-216385-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ועדה ונתכנסה ביום 30.11.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות את אסתר דנציגר,  החלטה לפרק את החברה מרצו

נית 2, עומר, למפרקת החברה.  מרח׳ אדמו
גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י י  בל גושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
ו כאמור בתוך גיש את תביעותי  נושה או אדם אחר שלא י

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסתר דנציגר, מפרקת

 דותרה ישראל(983 ו) בעיינו
 (ח״פ 51-097906-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
ועדה ונתכנסה ביום 7.12.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות את אוריאל כהן,  החלטה לפרק את החברה מרצו
 ע״י ב״כ עו״ד דרור שמחיוף, מרח׳ ירמיהו 80, ירושלים 94467,

 למפרק החברה.

גיש את ל י ד עות נגד החברה ה ש לו תבי י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו באמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אוריאל בהן, מפרק

 פמקו מטלם בע״מ
 (ח״פ 51-136116-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 7.12.2004, נתקבלה
ריאל כהן, ן ולמנות את או  החלטה לפרק את החברה מרצו

ר האדומים בע״מ  דבינטקס מישו
 (ח״פ 51-078928-2)

 (בפירוק מרצון)
ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 1;32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 20.10.2004, קיבלה
 החברה הנ״ל החלטה, פה אחד, למנות את מירה גומר, מרח׳

יב יפה 61, הרצליה, למפרקת החברה.  אריה לי

 מידה גומר, מפרקת

 י׳ פדרמן השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-118658-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 28.11.2004, נתקבלה
ן ולמנות את שלום פדרמן, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו
 007467640, ממשרד עו״ד יוסף זלצמן ושות׳, מרח׳ החילזון 6,

 רמת גן 52522, למפרק החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
ף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום רו , בצי ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו באמור בתוך א יגיש את תביעותי  . גושה או אדם אחר של
עד הנ״ל - לא ייענה.  המו

 שלום פדרמן, מפרק

יעוץ בע״מ י  אהוד שטראוס חשבונאות ו
 (ח״פ 51-211129-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
א מן המנין ל  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית ש
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 12.12.2004, נתקבלה
ן ולמנות ישראל שטראום, מרח׳  החלטה לפרק את החברה מרצו
 יצחק שדה 17, מגדל נ.י.פ, קומה 10, תל אביב 67775, למפרק

 החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ׳׳ל י ש לו תבי י  בל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך א יגיש את תביעותי  נושה או אדם אתר של
עד הנ״ל - לא ייענה.  המו

 ישראל שטראום, מפרק

 אהוד שטראום בע־׳מ
 (ח״פ 304228-3- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
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ועדה ונתכנסה ביום 2.12.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות את רו״ח גבי קפל,  החלטה לפרק את החברה מרצו

 מרח־ צבי 5, רמת גן, למפרק החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הג״ל י י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הג״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
 המועד הנ״ל - לא ייענה,

 גבי קפל, רו״ח, מפרק

 איתן עמיחי הדברת מזיקים בעי־ מ
 (ח״פ 51-066681-1)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 !נוסח חדש!, התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ועדה ונתכנסה ביום 7.12.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות אח רו״ח רם דינאי,

 מרח׳ בר כוכבא 14, בגי ברק, למפרק החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י  כל נושה שי
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך א יגיש את תביעותי  נושה או אדם אחר של
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רם דינאי. רו״ח, מפרק

לד פרו השקעות בע״מ ו  ג

 (ח״פ 51-254279-6)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 !נוסח חדש|, התשמ״ג-ג198, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 7.12.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח רם דינאי,

 מרח׳ בר כובבא 14, בני ברק, למפרק החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
א ייענה.  המועד הנ״ל - ל

 רם דינאי, רדה, מפרק

 ע״י ב״כ עו״ד דרור שמחיוף, מרח׳ ירמיהו 80, ירושלים 94467,
 למפרק החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י י  כל נושה ש
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הג״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי  נושה או אדם אחר שלא י
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אוריאל בהן, מפרק

 דותרה אספקה היי-טק 1993 בע״מ
 (ח״פ 51-188475-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  !נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 7.12.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוריאל כהן,
 ע״י ב״כ עו״ד דרור שמחיוף, מרח׳ ירמיהו 80, ירושלים 94467,

 למפרק החברה.

גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י  כל נושה שי
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותי
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אוריאל בהן, מפרק

 דוגד בע״מ
 (ח״פ 51-145782-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 21ג(א) לפקודת החברות
ץ  !נוסח חדש], התשמ״ג-1985, בי באסיפה כללית שלא מן המנ
ועדה ונתכנסה ביום 5.12.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות את מרדכי גורפונג,  החלטה לפרק את החברה מרצו
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גיש את ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י  כל נושה שי
, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום ו  תביעותי

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ו כאמור בתוך גיש את תביעותי א י  נושה או אדם אחר של
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מרדכי גודפונג, מפרק

ן 2001 בע״מ ו ץ וניהול מערבות מז עו י ־  דו
 (ח״פ 306545-3- 51)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  )נוסח חדש), התשמ־ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
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