
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ח׳ בתשרי התשם״ו 5445 ו ו באוקטובר 2005

 עמוד

 מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

 בוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב 52

 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומו

 בוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר 52

 הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

 שיטפונות 52

 מינוי נציגת השר לאיכות הסביבה וממלאי מקומה

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 52

 הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת 52

 הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 52

 הודעה על הסמכות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

 השבים 54

 הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה 54

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה 54

 הודעות בתי הדין הרבניים 54

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות 66

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 67

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 69

 הודעות מאת הכונס הרשמי 70

 הודעות מאת הציבור 70

 עמוד

 הודעות על מינוי מנהלים כלליים 50

 הודעה על הענקת סמכויות לפי חוק החשמל 50

 ביטול מינוי לאימות חתימות נוטריונים 50

 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

 משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

 ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים 50

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טבריה 50

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רעננה 50

 מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים 51

 הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות) 51

 הודעה על הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של

 ניגוד ענינים לפי כללים למניעת ניגוד ענינים

 של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 51

 הודעה על מינוי זמני של ממונה על עניני הנפט 51

 מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי

 מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה 51

 מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלא

 מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון 51



 מינוי יושב ראש מותב נוסף! לוועדות עדעוד

 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

 התש״י-950ו, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו
 במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-950וו (להלן - החוק),
, וסעיף 6ו לחוק  סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו2
, ובהסכמת נשיא  בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו3
 בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט רפאל חרסונסקי,
 ת״ז 5762ו55, שופט בקצבה של בית משפט שלום, החל ביום
 ט״ו בחשון התשס״ו (7ו בנובמבר 2005), ליושב ראש ועדת

 הערעור לפי החוק.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-321)
 ציפי לבני

 שרת המשפטים
 1 ס״ח התש״י, עמי 162.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 3 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טבריה

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-ו97ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי
, קבעתי ו ו97ו  הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-
 שהמועצה הדתית טבריה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי

 אותה כדלהלן:

 השם מם׳ זהות

 אוחנה דוד 12231858

 אוחנונה דוד 67522821

 אזולאי דוד 069255297

 דמרי אפרים 025721747

 כהן יוסף מרדכי 058481292

 סרור עדיאל 023563364

 שטרית יעקב 023953573

 כ״ח בתמוז התשס״ה (4 באוגוסט 2005)
 (חמ 3-140)

 אריאל שדון
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשנ״ט, עמי 86.

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רעננה

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-ו97ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי
, מיניתי את ו ו97ו  הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-
 יהודה לוי, ת״ז 7339ו064, לממונה על המועצה הדתית רעננה

 במקום יוסף רביד2.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-140)

 אריאל שרון

 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשס״ד, עמי 143.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 3963.

 הודעה על מינוי מנהל כללי

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 2ו לחוק שירות המדינה

, מינתה הממשלה את יעקב תורן  (מינויים), התשי״ט-959וו

 לתפקיד המנהל הכללי של משרד הביטחון במקום עמוס ירון2.

 תוקף המינוי החל ביום י״א באלול התשס״ה (5ו בספטמבר

.(2005 

 י״ז באלול התשם״ה (21 בםפטמבר 2005)
 (חמ 56—3)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 2 י״פ התש״ם, עמ׳ 1458.

 הודעה על מינוי מנהל כללי

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 2ו לחוק שירות המדינה
, מינתה הממשלה את דוד לפלר  (מינויים), התשי״ט-959וו
 לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה במקום

.  עתליה (טלי) רוזנבאום2

 תוקף המינוי החל ביום יי באלול התשס״ה (4ו בספטמבר

.(2005 

 י״ז באלול התשם״ה (21 בםפטמבר 2005)
 (חמ 56—3)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 2 י״פ התשם״ג, עמ׳ 3890.

 הודעה על הענקת סמכויות

 לפי חוק החשמל, התשי״ד-954ו

״ד-  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף ו לחוק החשמל, התשי
 954וו (להלן - החוק), החליטה הממשלה לתקן את החלטתה
 מסי 637, מיום 3ו באפריל 975ו בדבר הענקת סמכויות לפי
 החוק, כך שבמקום ״שר העבודה״ יבוא ״שר התעשיה המסחר

 והתעסוקה״.

, תתוקן בהתאם.  ההודעה על הענקת סמכויות2

 י״ז באלול התשם״ה (21 בםפטמבר 2005)
 (חמ 82ו-3)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 190.

 2 י״פ התשל״ה, עמ׳ 1582.

 ביטול מינוי לאימות חתימות נוטריונים

 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

- ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל״
, ת״ז 38וו64ו07, , אני מבטלת את מינויה של שרה ליפשיץ2  976וו

 לאמת חתימותיהם של נוטריונים לענין הסעיף האמור.

 י״ד באלול התשם״ה (18 בםפטמבר 2005)

 (חמ 65ו-3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 196; התשמ״ט, עמ׳ 47.

 2 י״פ התשם״ה, עמ׳ 1539.

11.10.2005 ,  50 ילקוט הפרםומים 5445, ח׳ בתשרי התשם״ו



 (3) נילי ארז(סורוקר) - היועצת המשפטית של עיריית נתניה;

 (4) אליעזר פיירשטיין - המבקר הפנימי של עיריית כפר סבא;

 (5) לאה ענתבי - נציגת משרד הפנים.

 בי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-1784)

 אופיר פז-פינס

 שר הפנים

 הודעה על מינוי זמני של ממונה על עניני הנפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנפט, התשי״ב-952וו
 אני מודיע כי מיניתי את ד״ר ויקטור בריודין, ת״ז 304248636,
 מהנדס נפט, ביחידת הנפט, לממונה על עניני הנפט, מיום
 חי באלול התשס״ה (2ו בספטמבר 2005) עד יום י״ט באלול

 התשס״ה (23 בספטמבר 2005).

 זי באלול התשס״ה (11 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-2220)

 בנימין(פואד) בן אליעזר

ות הלאומיות  שר התשתי

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322; התש״ן, עמי 29.

 מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי
 מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6) ו־48א(א) לחוק
, אני ממנה את שרה איל, ת״ז ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 068795863, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ואת רונן ירון, ת״ז 7ו0226549, וחגי שניר, ת״ז 025484064,
 לממלאי מקומה, כל עוד הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח

 הכפר.

 המינוי הקודם2 של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

 בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - בטל.

 די באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-7)

 ישראל כ״ץ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 168; התשס״ג, עמי 118.

 2 י״פ התשנ״ט, עמי 4730.

 מינוי פקידת סעד

 לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-966ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק ההגנה על חוסים,
, אני ממנה את שולה ורבין, ת״ז 067830646,  התשכ״ו-966וו
 לפקידת סעד לענין החוק האמור, במועצה המקומית בני

 עייש.

 כ״ח באדר אי התשס״ה (9 במרס 2005)
 (חמ 3-1769)

 אריאל שרון
 ראש הממשלה ושר הרווחה

 1 ס״ח התשכ״ו, עמי 56; התשל״א, עמי 178.

 הרשאה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרודצדורה הפלילית
, אני מרשה בזה את עובדי משרד התשתיות הלאומיות  (עדות)ו
 ששמותיהם מפורטים להלן לערוך חקירות בקשר לביצוע
 עבירות על חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק

:  מסוימות), התשס״ה-22005

 השם מסי זהות

062901368 
55093785 

059703124 
50534361 
62635479 
53340568 
30145395 
06984857 

054808506 

 עמרם אזולאי
 יונה אמיר

 שמעון בן שלמה
 צבי וייסלר

 אלברט עמר
 עופר פריד

 דב שריר
 משה שרי צור

 זיאד חמוד

 תוקפה של הרשאה זו עד ליום לי בכסלו התשס״ו (31
 בדצמבר 2005), וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.
 הרשאה זו היא נוסף על ההרשאה שניתנה לעובדים

 האמורים ביום כ״ב בכסלו התשס״ד (17 בדצמבר 2003).

 י״ז בתמוז התשס״ה (24 ביולי 2005)

 (חמ 3-279)

 גדעון עזרא
 השר לביטחון הפנים

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 439.

 2 ס״ח התשס״ה, עמי 62 (136).

 מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלא
 מקומו בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6) ו־48א(א) לחוק
, אני ממנה את שרה איל, ת״ז ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 068795863, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ואת רונן ירון, ת״ז 7ו0226549, לממלא מקומה, כל עוד

 הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 168; התשס״ג, עמי 118.

 הודעה על הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של
 ניגוד ענינים

 לפי כללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור
 ברשויות המקומיות

 אני מודיע בזה כי, בהתאם לסעיף 6(ב) ו־(ג) לכללים
 למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות/
 הרכב הוועדה המייעצת לשאלות של ניגוד ענינים הוא

 כמפורט להלן:

 (ו) מלכיאל בלס - נציג היועץ המשפטי לממשלה;

 (2) מוטי ששון - ראש עיריית חולון;

 1 י״פ התשמ״ד, עמי 3114.

51 11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 מינוי נציגת השד לאיכות הסביבה וממלאי מקומה
 בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 7(א)(2) ו־48א לחוק התכנון
, אני ממנה את ורד אדרי, ת״ז ו  והבניה, התשכ״ה-965ו
 022634851, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ואת חמי שטורמן, ת״ז 022072219, ושחר סולר, ת״ז
 029020120, לממלאי מקומה, כל עוד הם משמשים בתפקידיהם

 במשרד לאיכות הסביבה.

 מינויים קודמים של נציגת השר לאיכות הסביבה ושל

 ממלאי מקומה בוועדה2 - בטלים.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)
 (חמ 7—3)

 שלום שמחון

 השר לאיכות הסביבה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשל״ג, עמי 228; התש״ן, עמי 168.

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 2276; התשס״ד, עמי 3619.

 הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת

 לפי פקודת בריאות העם, 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ו) לפקודת בריאות העם,

, אני מכריז כי מחלת שפעת העופות היא מחלה מידבקת  940וו

 מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור.

 וי בתשרי התשס״ו (9 באוקטובר 2005)

 (חמ 1705—3)

 דני נוה

 שר הבריאות

 1 ע״ר 1940, תוסי 1, עמי 191.

 הודעה בדבר בקשות לדישיון לכהן כנוטריון

 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

,  בהתאם לתקנה ו3(א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-977וו
 ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
 התשל״ו-976ו2 (להלן - החוק), דנה בישיבתה מיום גי באלול
 התשס״ה (7 בספטמבר 2005), בבקשות עורכי הדין המפורטים
 להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות
 כמפורט בסעיף 2(א) לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות

 שהכירה בה ועדת הרישיונות.

 כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
 תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי
 להגיש לוועדת הרישיונות, בתוך שלושים ימים מיום פרסום
 הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען
 הוועדה: ועדת רישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו,
 משרד המשפטים, רחי בית הדפוס וו, בנין ״לב הגבעה״, קומה

 3-, גבעת שאול, ת״ד 34357, ירושלים 342ו9:

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 1724.

 2 ס״ח התשל״ו, עמי 196.

11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו

 המינוי הקודם2 של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר
 בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - בטל.

 די באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-7)

 ישראל כ״ץ
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 1534.

 מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח
 הכפר בוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ו(ב)(4) ו־48א(א) לחוק
, אני ממנה את דרורה נחום, ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
, ת״ז  ת״ז 053440053, לממלאת מקומו של יונתן אברהמס2
 026636225, בוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, כל עוד

 היא עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 די באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-7)

 ישראל כ״ץ
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 168.

 2 י״פ התש״ס, עמי 3367.

 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי
 מקומו בוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ו(ב)(4) ו־48א(א) לחוק
, אני ממנה את רונן ירון, ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 ת״ז ו0226549, לנציגי בוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
 אשר, ואת ניקולאי נזימוב, ת״ז 307472878, ויונתן אברהמס, ת״ז
 026636225, לממלאי מקומו, כל עוד הם עובדי משרד החקלאות

 ופיתוח הכפר.

 די באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-7)

 ישראל כ״ץ
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 168.

 הודעה על הנחת תכנית

 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח-957ו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 9ו לחוק הניקוז וההגנה
, שתכנית הניקוז ״הסדרת ו  מפני שיטפונות, התשי״ח-957ו
 תעלת צורן במעלה״, שהחליטה עליה רשות הניקוז שרון2 (להלן
- רשות הניקוז), הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה

 במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

 התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות הניקוז,
 בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 המען להגשת התנגדות הוא: רשות הניקוז שרון, ת״ד 574,
 כפר ויתקין 40200.

 כ״ז בתמוז התשס״ה (3 באוגוסט 2005)
 (חמ 3-71)

 ישראל כ״ץ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 4.

 2 ק״ת התשנ״ז, עמי 111.
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 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 לרנר גיא, רחי דרויאנוב 5, תל אביב 18.7.2005

 מוםא אליאם, רח׳ לוד, בנין אלריאד המעיין, נצרת 18.4.2005

 מילר רעי, רחי זיבוטינסקי 33, רמת גן 23.6.2005

 מסרי משה, משדי שאול המלך 39, תל אביב 31.7.2005

 נוף אוסטפלד איילת, סמטת המושב 7, כרכור 24.7.2005

 סאמרלי אריה, רחי פינסקר 20, נתניה 20.6.2005

 םגל איתן, רח׳ אבן גבירול 124, ק׳ 12, תל אביב 31.7.2005

 עארף עלי, דיר חנא 24973 25.7.2005

 עבידאת אברהים, רחי אבן סינא 6, ירושלים 1.8.2005

 עיראקי איהאב, רחי אלשוהדאא 25, טירה 20.7.2005

 פיירוזמן יעקב, רחי דרך יפו 7א, תל אביב 5.7.2005

 פילובםקי אריה לייב ליאון, רח׳ התמרים 13, 31.7.2005

 קרית ביאליק

 פלייסיג עמי, רחי רמב״ן 33, ירושלים 26.7.2005

 פלס ערן, משדי בן גוריון 94, תל אביב 4.5.2005

 פנקס נאוה, רחי דניאל פריש 3, תל אביב 28.7.2005

 פרלמן נחמיה, רחי יפה נוף 7ו, קדומים השומרון 26.6.2005

 פרץ אלברט, רחי הרב קוק 8, ירושלים 1.8.2005

 קוליץ זהבה, רחי הסורג 2, ירושלים 3.7.2005

 קרש חיר, כפר מזרעה 25230 26.6.2005

 קראון חיים, רח׳ שאולזון 64/3, הר נוף, ירושלים 26.7.2005

 רואש אריה, רחי זיבוטינסקי 4ו, בני ברק 31.7.2005

 רוזנשיין יעקב, רח׳ רוטשילד 106, ראשון לציון 2.5.2005

 רוזנר חנה ענת, רחי דישראלי 9, חיפה 25.7.2005

 רום אלון, רח׳ הרצוג ו, קרית אונו 20.7.2005

 רומנו עודד, רחי בית שאן 9ו, חיפה 14.6.2005

 רייזמן דן, רחי עם ועולמו 3ג, ירושלים 31.7.2005

 שורק אלדד, מושב אמונים, ד״נ אבטח 79265 20.7.2005

 שניטקס דרור, רחי לינקולן 20, תל אביב 6.7.2005

 כ״ב באלול התשם״ה (26 בםפטמבר 2005)
 (חמ 303—3)

 אהרון אברמוביץ׳

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 יושב ראש ועדת הרישיונות

 מועד הגשת
 הבקשה

 אונגר עודד, רח׳ דרך אבא הלל 14, רמת גן 21.7.2005

 ארז נטע, שדי המגינים 35, חיפה 25.7.2005

 בולוס איבראהים, רח׳ לוחמי הגטאות 12, נהריה 17.7.2005

 בוכמן סבטלנה, רח׳ רוטשילד 78, ראשון לציון 20.5.2005

 בן דוד משה, רחי הלל 23, ירושלים 18.4.2005

 בן סימון יואב, רחי יגאל אלון 65, תל אביב 11.5.2005

 בן שאול דן, רחי לילנבלום 9ו, תל אביב 24.7.2005

 ברונפמן איבונה, רחי אנילביץ 9, הרצליה 28.7.2005

 ברסלבסקיה אתי סבטלנה, רחי דוכיפת 32, רעננה 5.7.2005

 ברקל דורי, הדר דפנה 13, קומה 5, תל אביב 24.7.2005

 גולנדר מרום אורנה, מרכז עזריאלי 1, קומה 18, 31.7.2005

 תל אביב

 גונין ורה, שדי דואני 43/7, יבנה 30.7.2005

 דהמשה גימאל, רחי אילת ו, טבריה 13.7.2005

 דולן שמעון, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 24.7.2005

 האזרחי איתן, רחי בן זכאי 6, תל אביב 31.7.2005

 הורביץ גבריאל, דרך מנחם בגין 65, תל אביב 26.7.2005

 הרציג אייזיק משה, רח׳ חשמונאים ,90 23.6.2005

 תל אביב

 הלברשטט שלומי, רחי הרקן 65, הוד השרון 20.6.2005

 וידס אלן בט, רחי ויצמן 3/3ו, רחובות 31.7.2005

 וכטל אילה, רחי למרחב 7ו, רמת השרון 21.7.2005

 וכטל יצחק, רחי למרחב 7ו, רמת השרון 21.7.2005

 זוהר יחזקאל, רחי אריה בן אליעזר 44א, רמת גן 26.7.2005

 חימיס אמאל, רחי 6027, כיכר המעיין, נצרת 26.6.2005

 טבח אורי, שדי רוטשילד 25, תל אביב 25.7.2005

 יונה אברהם, רחי המעפילים 45, כפר שמריהו 24.7.2005

 ינקו לאון, רחי יהודה הלוי 2וו, תל אביב 1.8.2005

 כהן שי, רחי הרצל 2, חיפה 21.7.2005

 כספי יעקב, רחי זיבוטינסקי 7, רמת גן 25.7.2005

 כשר יחיאל מאיר, רחי נס ציונה 8, תל אביב 23.6.2005

 כרמון דן, רחי אבני נזר 53, מודיעין עילית 21.5.2005

 לאופמן ערן, רחי דיזנגוף 5, תל אביב 21.5.2005

 ליסנקו סבטלנה, רחי הרצל 8ו, חיפה 4.5.2005

53 11.10.2005 ,  ילקוט הפרםומים 5445, ח׳ בתשרי התשם״ו



 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

 לפי פקודת הסטטיסטיקה, התשל״ב-972ו

 לפי סעיף 6ו לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-

 972וו, אני מודיע כי, מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2005

 היה כמפורט להלן:

 (ו) המדד על בסיס ממוצע 2002 - 02.4ו נקודות;

 (2) המדד על בסיס ממוצע 2000 - 09.3632ו נקודות;

 (3) המדד על בסיס ממוצע 998ו - 6.3624וו נקודות;

 (4) המדד על בסיס ממוצע 987ו - 445.3890 נקודות;

 (5) המדד על בסיס ממוצע 985ו - 790.5655 נקודות;

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר ו95ו - 2,472.6780ו28,0

 נקודות.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-892)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ח,

 עמי 201.

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 2929 אפללו מזל 9.4.1998 אפלו אבינועם

 דיסקין שמעון 29.6.1999 דיסקין שולמית

 משה

6801 

 וסילביצקי 14.3.2005 ויינר קלרה

 ברוניסלבה

7583 

 0748 גליק משה 9.7.2005 קריגר יונה

 8895 גליק מרים 24.3.2005 קריגר יונה

 1782 איבשי יעיש 18.12.2004 אבגי מכלוף

 8360 מזרחי מרים 7.7.2005 מזרחי דוד

 6716 סייג מרסל 17.3.2004 סייג אברהם

 3111 למפנר יעקב 23.7.2004 גנץ איטה

 8026 יצחק שמחה 2.6.2005 יצחק ששון

 4201 זץ ברכה ולריה 14.7.2005 זץ מאיר

 4474 נדב מרים 1.4.2005 נדב פנחס שלום

 1118 גואטה שלמה 22.7.2005 גואטה סימה

 9529 עזר תקוה 14.11.1995 יצקוביץ דליה

 6160 מזרחי רחל 23.2.2004 מזרחי דוד

 3129 למפנר סוזי 30.5.2005 גנץ איטה

 הודעה על הסמכות

 לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-ו98ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת
 הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-
 ו98וו (להלן - החוק), הסמכתי כל ממונה ביטחון וסגנו
 במשרדים ובגופים המפורטים להלן, לקבל מידע מן המרשם

 הפלילי בהתאם לחוק:

 משרד ראש הממשלה

 המשרד לביטחון הפנים

 משרד התקשורת

 משרד המשפטים

 משרד הפנים

 משרד התחבורה

 משרד האוצר

 המשרד לאיכות הסביבה

 משרד החוץ

 משרד התיירות

 משרד התשתיות הלאומיות

 המשרד לקליטת העליה

 משרד הבינוי והשיכון

 משרד המדע והטכנולוגיה

 רשות המסים בישראל

 הנהלת בתי המשפט

 משרד הרווחה

 משרד החינוך התרבות והספורט

 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

 משרד הבריאות

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 כ״ה באב התשס״ה (30 באוגוסט 2005)
 (חמ 3-2096)

 שמואל הולנדר

 נציב שירות המדינה

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 322.

 הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה

 לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-975ו

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
, בדבר קבלת החלטת הפרטה ו  הממשלתיות, התשל״ה-975ו
 בידי ועדת השרים לעניני הפרטה, בישיבתה מיום כ״ג באב
 התשס״ה (28 באוגוסט 2005) לגבי התעשיה הצבאית לישראל

 בע״מ.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-2483)

 שמעון בן-חמו

 סגן מנהל רשות החברות

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 132; התשנ״ג, עמי 162.

11.10.2005 ,  54 ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 4746 חמו דוריס 17.7.2005 חמו רחמים

 3934 שוף זהבה זלטה 8.4.2005 שילה דב

 5991 ניסני שמחה 4.3.1998 ניסני משה

 7872 שמעוני משה 21.12.1972 שמעוני מזל

 0720 וייס פנינה 17.6.2005 וייס אברהם חיים

 3995 גולדברג ליאה 10.5.2002 לפידוס לריסה

 7452 נחשון משה זאב 7.6.1997 נחשון אברהם

 אהרון

 7347 דורון יצחק 25.12.2004 דורון מרגלית

 3743 רוזינסקי ינקל 7.6.2005 רוזינסקי אלקה

 8042 מזרחי רוני 13.10.2003 מזרחי אורלי

 8761 עווד מזל 6.6.2005 עוד אברהם

 2960 אוזדטבה מלעה 29.7.2005 אוזדובה הרש

 2274 לנגר שמעון 5.7.2005 לנגר כרמלה

 6270 ספקטור מרים 3.7.2005 מלר מנחם

 0078 סגל חנוך 19.8.2003 ברנהולץ דינה

 4186 בביוף אהרן 11.7.2005 בביוף ראומה

 5789 לסקר ירחמיאל 10.3.2005 לסקר אפרים

 5797 לסקר טובה 4.10.2002 לסקר אפרים

 4829 טנדלר פייגה 22.7.2004 בקר טובה

 4050 עובד מאיר 5.7.2005 עובד חוה

 8223 לוי ריקה 1.7.1992 לוי פליקס

 1045 סולניק אלימלך 7.5.1998 סולניק רבקה

 5138 קשי משה 30.6.2004 קשי שמחה

 4395 אלבז חנניה 15.3.2003 צוקרון יפה

 4403 אלבז רחל 31.3.2002 צוקרון יפה

 2314 חכימי משה 27.6.2005 חכימי תמר

 0466 קזס רפאל 19.6.2005 קזס שמואל

 3344 קשטרו מלכה 25.6.2005 קשטרו אליהו

 איצקובסקי 15.8.2005 רגב אליהו נאור

 ראובן

1524 

 7674 דדבין נסר 4.8.2005 דדבין וגניה

 9719 יצחק הלוי חיים 11.4.2005 יצחק הלוי יהודה
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 9721 לוסקי אליהו 17.2.2005 לוסקי סעדה

 7768 ויקרש מלכה 12.1.1978 דנילוביץ מיכל

 1297 אלבז אהרון 15.7.2005 אלבז סימי

 0886 מררי יהודית 13.7.2004 נידרלנד אסנת

 פישמן משה 10.6.2005 פישמן אסתר

 אברהם

3240 

 4509 קיסליוק רופינה 18.7.2005 קיסליוק ארקדי

 8881 פריד מרטין 25.5.2005 אלבז יונה

 4993 יצחק סלימה 8.8.2004 יצחק משה

 6317 גוטליב פרנק 8.8.2004 גוטליב דוד

 1228 שלייפר ורה 3.5.2005 שלייפר אנטולי

 6168 רז הדסה 12.8.2005 קשת רחל

 0970 ברלזון משה 28.6.2005 ברלזון נעימה

 זונאבנד פסיה 10.3.1999 זונאבנד דוד

 פאולינה

7761 

 0792 בלינדר שרה 24.4.2004 בלינדר מיכאל

 7419 ברדע ציון 9.12.2004 ברדע פנינה

 7673 ורסנו מרדכי 7.10.2004 ורסנו אסתר מלכה

 בן עזרא שמואל

 אהרון

 2972 בן עזרא שלמה 21.7.2005

 6148 קליין מלטה 6.8.2005 קליין ברוך

 9437 קרוק יוסף 6.4.2005 קרוק ישראל

 הירש פרדה 21.1.2005 פיאמנטה נעמי

 שולמית

7294 

 3933 מזרחי תקוה 2.8.2005 מזרחי מרדכי

 5642 לבדינסקי בלה 10.6.2005 וורוביוב מרינה

 בורשטיין 20.5.2005 בורשטיין יעקב

 מרדכי חיים

7675 

 7215 ברנוב אברהם שלייפמן יוליה

 0881 יגן לאה 18.6.2002 יגן אריה אסלן

 6035 פולק חמדה 31.7.2004 פולק דניאל

 3401 מרק שרה 11.10.2003 אפשטיין רחל לאה

 4909 מרק יחזקאל 23.4.2005 אפשטיין רחל לאה

 1063 ריצמן תמר 2.8.2005 ריצמן אורי אהרן

 2190 זבורוף גבריאל 8.8.1988 זבורוף יוסף חיים

 זי בסיון התשס״ה (14 ביוני 2005)

 בנימין שונם, סגן המזכיר הראשי

11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 8669 פיקלמן לאוניד 8.5.2005 כץ מרים

 2133 גולדמן דוד ברוך 8.7.2005 גולדמן מרים

 0896 הרסקו לואיצה 19.4.2005 אריאלי יונה

 3019 אכו יצחק 26.3.2005 אכו שרה

 1901 ריבושוילי שרה 29.4.2005 מורדוכי נטלה

 5794 עזאני ברכה 20.7.2005 מדינה שרונה

 8152 פקנהד רפאל 29.10.2002 פקנהד אמין

 6511 חי לטיפה 17.6.2005 חי עופרה

 7814 חי יצחק 27.1.1999 חי עופרה

 0803 יוסיף פני 2.7.2005 יוסף אדי

 6376 צציק אספיר 29.4.2005 דקל זיוה

 0537 שמואל בת אל 31.7.2005 ועקנין ברוך דוד

 8020 קפל גרינה 28.4.2005 כהן רחל

 9828 גולדווסר פרידה 25.1.2003 בלסון פנחס

 6538 גולדוסר שלמה 30.4.2005 בלסון פנחס

 חבאני סעדה 20.6.2005 חבאני אורה

 צדוק

3311 

 0543 אבס בטי 25.11.2004 אבס דאלי גדליה

 6841 טליסניק עטה 23.6.2005 טל שמואל

 9221 כוסרוי חשמת 22.4.2005 גמזו שמחה

 8295 חזן דינה 12.1.2005 חזן סולנגי

 9910 ברוך עזרא 15.7.1995 ברוך רגינה

 0489 רובין אברהם 3.6.1988 רקח רובין מזל

 0497 רובין גיטה 31.5.2005 רקח רובין מזל

 0312 ששון יעקב 13.2.2005 אלדר אריה

 2650 לוי מקסים 30.5.2005 לוי לאה

 4899 דיין ויטה 7.7.1988 יונס לבנה

 4907 דיין אודט 20.5.2005 יונס לבנה

 9006 רוסק יצחק 16.12.2004 רוסק ליניה לאה

 1090 לוי ברוך 20.3.2005 לוי מנשה

 5693 הוכברג מרדכי 14.4.2005 הוכברג גולדה

 שלוש שמחה 27.3.2005 ישראלי עמיאל

 סימה

5198 

 אידלמן 22.6.2005 אידלמן מיכאל

 בקשצנסקי דוסי

6874 

 6943 נפחא הדסה 6.11.2001 סדן אברהם

 9475 נפחא יצחק 19.7.2005 סדן אברהם

 זילברשטין 29.3.2005 כסיף יהודה

 שושנה

1499 

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 7135 ולדמן חיה 26.4.2003 ולדמן משה

 1985 וינר נטליה 16.8.2005 אורטנר יוהנה

 בורנשטיין רנן

 ענת

 4184 רנן דוד 18.8.2005

 8048 הורן משה 29.11.2004 הורן גניה טובה

 0553 שובוביץ יעקב 13.2.2004 שובוביץ מריה

 1234 מעודה אמנון 29.7.2005 מעודה אודליה

 1026 עבודי אסתר 13.6.2001 עבודי שמחה

 7314 זימר יצחק 24.8.2005 זימר דוד

 0498 לקס מאיר 11.3.2005 לקס יצחק

 5305 מסיקה שלום 26.8.2005 מסיקה אינס

 1368 סטוצינר יעל 26.6.2005 סטוצינר דניאל

 8283 אלאשוילי רפאל 30.6.2005 אלאשוילי דינה

 6614 דהן סלומון 2.5.2003 בן משה סימון

 סוקולובסקי 13.4.2005 ברעם מאירה

 ביילה

5631 

 5623 סוקולובסקי דוד 28.6.2005 ברעם מאירה

 0989 סקרוצקי אסתר 7.8.2005 סקרוצקי דן

 3075 ויזל רבקה 7.9.2005 ויזל מנדל יצחק

 5699 דבילה מיכאל 2.9.2005 דקל יוסף

 7719 חיט בנימין 7.1.2005 חייט הדסה

 5542 עמנואל חיים 5.1.1984 עמנואל מרדכי

 5559 עמנואל גוהר 11.3.2005 עמנואל מרדכי

 8622 ויצמן יוכבד 8.1.2005 אילן אילנה

 8614 ויצמן אריה 11.7.1987 אילן אילנה

 1515 מרקוס עליזה 25.9.2004 אפרתי חיה

 6834 קשת אריה 15.7.2005 קשת אביעד

 7325 יוחנן מלכה 13.10.2003 יוחנן הרצל

 9711 שלזינגר ארנסט 13.7.1994 שלזינגר גבריאל

 9729 שלזינגר קורנליה 31.1.2004 שלזינגר גבריאל

 4909 הרשקוביץ משה 13.7.2005 הרשקוביץ פרידה

 1681 בר חיים מלכה 15.7.2005 בר חיים עמנואל

 0670 פולק יוסף 22.4.1996 פולק אליעזר

 3810 פולק רלי 13.6.2005 פולק אליעזר

 9819 אמיגה אלברט 9.3.1992 אמיגה הנרי

 9827 אמיגה אסתר 22.5.2005 אמיגה הנרי

 גרשוביץ 1.7.2005 גרשוביץ ברק

 מיכאלה

4981 

11.10.2005 ,  56 ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 1792 קיפר אסתר 25.7.2005 קיפר משה

 8954 פלדמן צפורה 16.4.1982 פלדמן שלמה

 6573 לוי מסודי 19.2.2005 לוי יוסף

 6565 לוי סימון 27.12.2004 לוי יוסף

 3722 צימל יצחק 9.2.2004 צימל מזרחי הילה

 7117 רוזנפלד בנדיקט 9.9.1999 פרס לילי

 7125 רוזנפלד אלקה 16.5.2005 פרס לילי

 0777 מולא יצחק 26.3.2005 מולא רוזי

 7589 מזוז חיים 23.6.2005 דיעי רחל

 9116 סרוסי ראובן 9.7.2005 סרוסי עמוס

 8515 גרוס משה 10.12.1986 גרוס סידוניה-

 שרה

 1955 חכמוב צפורה 1.9.1993 חכמוב משה

 1948 חכמוב אפרים 3.3.2005 חכמוב משה

 8873 לנג זאב 11.10.2002 האוספטר נורית

 1191 לנג גיטל 10.1.1998 האוספטר נורית

 5999 זראי מרגלית 7.8.2005 שמואלי רגינה

 0110 גליקמן רגינה 13.8.1995 גליקמן דני

 0145 גליקמן יעקב 14.7.2005 גליקמן דני

 8716 רחמים מנשה 31.5.2005 רחמים שושנה

 2740 אדלזון גוטה 8.7.2005 אידלסון משה

 שלזינגר סנדור 10.7.2005 שלזינגר שרה

 דב

8250 

 0921 אורפלי שאול 12.8.2005 אורפלי יובל

 0651 כהן חיים 3.4.2005 כהן ניסים

 5697 יעקובוביץ יצחק 15.7.1992 ארצי שולמית

 5461 ברגמן יונינה 17.8.2003 ברגמן אדם

 אלכסנדר

 5479 ברגמן משה 20.10.1992 ברגמן אדם

 אלכסנדר

 7324 עזורי חתון 29.4.2005 שמחה שושנה

 5037 תנעמי עזרא 4.12.2004 תנעמי יונה

 4042 שנפ צפורה 3.7.2005 שנפ אוסקר

 2279 קליין ליביה 7.2.2005 יעקובי תהילה

 2606 חזן אסתר 2.8.2005 שבתאי יעל

 5449 יחזקאל סבח 5.8.2005 עובדיה עדנה

 8222 ורטהימר שרה 3.10.2004 נויזץ גילה

 6319 שטר טובה 3.8.2005 שטר סמדר
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 6910 וין מינדה 23.5.2005 וין מרדכי

 1315 עקיבא יחזקאל 28.5.2005 עקיבא אלי

 6214 עקיבא פלורה 12.7.2005 עקיבא אלי

 9180 אנגל מרדכי 12.6.1992 אנגל יאיר

 4963 אנגל חנה 12.2.1995 אנגל יאיר

 4453 גיטלמכר מוסיי 12.3.1996 וסרמן אנה

 7920 בילמן נסים 16.7.2005 בילמן רובינה

 4921 וייס פרנציסקה 7.4.2005 ויינר טובה

 פילו אהובה

 שושנה

 4419 פורמן רגינה 25.12.1990

 פילו אהובה

 שושנה

 4401 פורמן יוסף 14.2.1998

 3856 זיוק אברהם 4.5.2005 בן אבי גרשון

 3864 זיוק איטה 29.4.2001 בן אבי גרשון

 מרמלשטיין 6.10.2003 יותם יעל

 אסתר

2518 

 4082 מילר אליין 20.3.2005 מילר בריאן

 5718 שכטר אמיל 4.6.2005 באום איריס

 0510 שמש נעים 4.4.2005 שמש שלמה

 0528 שמש נעימה 1.9.2004 שמש שלמה

 0073 שורצברט נחמה 3.7.2005 גרמבק אילה

 4540 קלאורה קלורי 25.5.2005 קרלבך רינה

 2518 ניסימוב אוסנת 25.11.2004 ניסימוב בכור

 1433 אבוקאי שמעון 6.7.2005 אבוקאי אסתר

 6585 אחיאסף בלהה 10.1.1993 אבינועם אורה

 8437 רובין שאול 5.8.2001 רובין שפרה

 3911 וולצוביץ יוסף 13.7.2005 וולצוביץ ארנסט

 0374 קנר אטי 21.1.2005 קנר יהושוע

 8823 לוי מסודי 18.3.2005 לוי שמעון

 הראל הרשטיק

 אריה

 9114 הרשטיג סלי 26.7.2005

 9840 ישראל אסתר 15.4.2005 עינבר אורה סול

 8770 בורר רוזה 12.9.1994 בורר מיכאל

 5383 גורדון רחל 29.6.2005 קיס תמר

 9699 צורף ויטה 9.7.2005 צורף משולם

 5224 עירוב מרים 14.7.2005 עירוב ציון

 8919 מיסיסטרנו יצחק 17.8.2001 מיסיסטרנו נסים

 מיסיסטרנו 15.3.2005 מיסיסטרנו נסים

 אסטריה

0141 

11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 שטיינברג

 אינגריד ולי

 5212 שנבלום ארטור 15.3.1959

 שטיינברג

 אינגריד ולי

 5220 שנבלום מלניה 5.3.1975

 5110 נייברג צבי 24.2.2005 נייברג לילי

 3637 בראון מנחם 20.7.2005 בראון מרים

 2089 רזון דוד 7.7.2005 רזון פאולה

 8532 לוי שלמה 15.10.1999 לוי מלכה

 7212 חריף צבי 22.1.1990 שניר תחיה

 8579 שאולי אורן 25.8.2005 גל פולט

 פרטוש שלמה

 עמנואל

 9237 פרטוש שמואל 23.7.2005

 2009 בן בסת חיים 8.6.2002 בן בסת שמואל

 3015 בן בסת לונה 16.1.1989 בן בסת שמואל

 2456 פרוכטל עזריאל 3.6.2005 פרוכטל פנינה

 6523 פייג אטל 12.8.2005 פייג יעקב

 מקסימוב שמואל

 אהוד

 3299 מקסימוף אמנון 12.8.2005

 רוסברג צבי 12.7.2005 רוסברג דן

 אוגניוס

6350 

 2553 דבידוב גיטלה 5.9.2005 דוקוב לורה

 1993 פארי רנה 30.4.2005 פארי חי משה

 9231 ליבאי ישראל 10.1.2005 ספיבק רעיה

 7019 סריג יוחני 18.8.2005 פפיסמדוב תמי

 4943 אוחיון בידה 18.7.2005 אוחיון מיכאל

 7768 בורשטין יהושע 5.9.2005 בורשטין בילה

 8870 גלנז סופיה 30.8.2005 כץ רנה

 אוקס שיינה

 סוניה

 5956 אוקס מנדל 8.6.2005

 4048 בן לולו דוד 25.1.2001 בן לולו שלמה

 6910 וין מינדה 23.5.2005 וין מרדכי

 0131 סורנו חנה 30.6.2005 סורנו יעקב

 8239 קרבל מרדכי 16.6.2005 קרבל טוני

 3219 דימא ינקו 28.7.2005 דימא רינה

 9475 ברקוביץ יצחק 10.8.2005 ברקוביץ עליזה

 4756 יוחננוף רפאל 14.7.2005 יוחננוף יורם

 0463 שאול דוד 6.11.2001 שאול שרה

 1116 דלאל נגיה 15.8.2005 דקל יצחק

 0718 ראובינוף יוסף 19.2.2005 ראובינוף אהובה

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 מודזגרישוילי

 ציפורה

 מודזגרישוילי 4.6.2005

 איליה

2557 

 9629 עבודי הניה 22.7.2005 עבודי אברהם

 9526 זאבי דוד חיים 29.8.2003 זאבי אסתר

 2200 רונס איילת 23.3.2005 רונס דניאל

 7074 גוריון יוכבד 17.8.2005 גוריון משה

 5328 כהן הרולד 29.5.2005 כהן דוד בנימין

 דויטש אליהו 8.8.1995 רוט איילה הינדה

 אריק

4062 

 7168 יעקובוף יהודה 11.3.2004 יעקובוף שרה

 2999 אברהם משה 12.7.2005 אייזנברג לימור

 7211 סלמן אליהו 27.3.2005 סלמן גדעון

 4706 לאמי מנשה 9.7.2005 לאמי עושרת

 1870 הכהן שמואל 3.7.2005 אלדר רינה

 3955 כהן רחמים 31.3.2005 כהן אסתר

 6636 אקוניס עובדיה 2.8.2005 אקוניס יפה

 סלישטיאן 17.7.2005 סלישטיאן סנדר

 אסתרה

0887 

 3751 נחייסי גיינו 25.5.2005 נחייסי שושנה

 באומצווייג 11.8.2005 אלון עודד

 פנינה

3352 

 6021 שפירא פנינה 9.7.2005 שפירא שלמה

 6395 סידי שמחה 2.8.2005 מאיר לבנה

 6387 סידי יצחק 21.1.1983 מאיר לבנה

 2874 סימן טוב יצחק 8.8.2005 סימן טוב לאה

 1789 כץ רפאל 30.4.1982 כץ דורה

 3377 חתוכה רבקה 6.5.2005 חתוכה יהודה

 5151 נימץ חיים 16.7.2005 נימץ אסתר

 5838 טאויל מרדכי 2.8.2005 טאויל שמחה

 0866 טורקיה לטיפה 5.7.2005 טורקיה ויקטור

 0095 שפרגל רחל 10.7.2005 שפיר גדעון

 כהן אברהם 14.7.2005 כהן יעל

 ברנרד

5041 

 כהן ברבי קורין 18.3.2000 כהן יעל

 סטלה

5033 

 1824 להב רות 4.8.2005 להב עמירם

 מועלם מוראד 21.8.2005 מועלם לאה

 פואד

9614 

 9967 סמו נסים 29.7.2005 סמו סימן טוב

11.10.2005 ,  58 ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 7180 פרקש ברנרד 18.12.2004 פרידמן מינה מינדל

 קפלושניק יוסף

 מנחם
 9062 קפלושניק מאיר 29.3.1999

 רובינשטיין 19.5.2004 רובינשטיין משה

 אלקה

4011 

 4417 שיטרית שמעון 31.3.2005 שטרית יחיאל

 3733 קלמן פרל 2.8.2005 נחמיאס יהודית

 6100 קלמן לייב 14.3.1986 נחמיאס יהודית

 2594 רדובסקי מאיר 24.8.2005 רדובסקי ולדמיר

 2644 רדובסקי נינה 30.11.2004 רדובסקי ולדמיר

 0244 יתח מלכה 27.11.2004 יתח נסים

 1252 מזוז רבקה 15.12.2002 מזוז משה

 5209 גורביץ ראיסה 6.8.2001 צרני בתיה

 1442 ריינהרץ קלרה 1.8.2005 ריינהרץ פרידריך

 0472 עוזר יעקב 20.8.2005 עוזר רינה

 0929 קרמר רות 25.4.2005 אוסמן חיה שרה

 1626 מלמד איסק 22.4.2005 בראיניס ברוניסלבה

 8707 איילן שמואל 23.7.2003 איילן רוזה

 1642 מלמד פרידה 10.10.2004 בראיניס ברוניסלבה

 2412 רוזן לוסיה 31.10.2002 רוזן מרים

 8168 שטריך גיטה 30.7.2005 שטריך עמי

 8521 לוי גילה 24.10.2002 פינץ תקוה

 4325 גרינשטין פישל 30.5.2005 אורלב שמחה

 5823 אלדר גיא 22.6.2005 אלדר דליה

 6108 גלמן ססליה 28.7.2001 שבאתי מרסיה

 8943 חנוכה נסים 17.9.2004 חנוכה דינה טובה

 6717 ארם דוד 18.7.2005 ארם דניאל

 שפריצר 18.5.2005 אופיר נעמי

 באומרין זיאנה

0010 

 6087 דומיניץ נחמן 28.9.2003 דומיניץ זבולון יפת

 6095 דומיניץ בתיה 23.4.2004 דומיניץ זבולון יפת

 6423 צאושו גיזלה 4.7.2005 צרי יצחק

 7431 הרסקו אנטון 4.7.2005 הרסקו מלינה

 שטרומברג 4.8.2005 לובקובסקי בוניה

 מיכאל

0562 

 4598 מרקו גיטל 25.8.1998 מרקו זיסו

 5698 בר חיים בואנה 31.3.2000 הובל זהבה

59 

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 7173 נבון משה 27.6.2005 כהן רנה

 6234 נגר מזל 23.7.2005 אהרוני ליאון

 1736 מגיר יצחק 2.11.2004 מגיר רונן

 9468 בנין מנחם 11.6.2005 בנין שרה

 8009 כהן קלרה 15.7.2004 כהן משה

 זלצמן קלרה 6.12.2003 זלצמן חגי

 אלזה

2687 

 2679 זלצמן מריאן 29.10.1992 זלצמן חגי

 6727 כהן בני 3.10.1994 כהן סולחה

 2276 לטאי ניסן 8.7.2005 לטאי פרידה

 קוטלובסקי

 אלכסנדר

 6942 קוטלובסקי גבי 3.11.2003

 8419 טחאן יחזקאל 4.9.1999 טחאן יוסף

 8427 טחאן סלימה 15.8.2005 טחאן יוסף

 בלופולסקי 5.7.2005 פינדר שושנה

 פרידה

8745 

 6699 ציוקלר ויקטוריה 11.7.2005 ציוקלר מיכאל

 גומפריכט 22.9.1945 גופר חיים

 שמואל

6233 

 3922 כהן שמואל 23.5.2005 כהן לאה

 8339 ורשביאק שרה 16.3.1982 גופר חיים

 1806 צור שמחה 28.10.2004 צור גדעון

 8761 צביטמן אורנה 29.5.2005 בן ניסן נעמה

 דיטקובסקי 18.5.2005 מדרר ליה שרון

 נורמה

2167 

 0545 איניסמוב יצחק 24.1.1978 פוריש גאולה

 0552 אניסימוב ליובא 2.8.1979 פוריש גאולה

 די באלול התשס״ה (8 בספטמבר 2005)

 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 5441 גקר הירש 17.4.2005 בוזקר סופיה

 2142 קוטינה ברוכה 5.1.2005 קוטין אדוארד

 4425 שיטרית שמחה 31.3.2005 שיטרית יצחק

11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מם׳

 תיק

 8416 עמנואל חיים 17.7.2005 שטרית דליה

 9873 ברקוביץ סוניה 3.1.2005 ברקוביץ משה

 3659 ציצלסקי פניה 26.7.2005 ציצלסקי יוסף

 0657 עמר חביב 21.7.2005 עמר רחל

 0919 ממן שמעון 19.7.2005 ממן דינה

 2978 שמול צבי 27.5.2005 שמול מוניש

 קופמר פרלה 8.8.1977 קופמר שלמה

 פנינה

8099 

 0505 גכבליט טובה 19.7.2005 גכבלט דוד

 0257 פרימו רחל 27.7.2004 סייג באטריץ

 7998 גדסי כאדייה 21.2.2000 גדסי סעדיה

 8391 רפאל יוסף 27.4.2005 רפאל מנשה

 9691 קורצמר דורה 17.11.1996 ספיבק עליזה

 7035 גוביאזין בוריס 2.6.2005 גוביאזין אירינה

 0619 פינטו חנניה 13.7.2005 פינטו רוזט

 8778 איינרידר אלטר 21.7.2005 ארד מרדכי

 9049 ברגר פנינה פפי 3.7.2005 שגיא דליה

 0973 לפר אלימלך 23.6.2005 לפר צבי

 5696 רוט דב 5.6.2005 גרסטל אסתר

 2320 גבלב יהט 7.7.2005 הורן רות

 6274 מרוף הדסה 4.12.2003 רבינו פרמרז

 7526 פישל מרים רחל 30.12.1993 אשכנזי רינת ריקל

 0394 אהרון יפת 19.7.2003 אהרן עינבל

 9849 ביחובסקי קלרה 7.6.2005 שחר דוד

 3119 אדרעי דני 29.2.2004 אדרעי עינת

 7641 פרקש דוד 19.7.2005 פרקש עליזה

 9382 אסולין אסתר 9.10.2001 זגורי רבקה

 6268 בבייב הדסה 30.4.2005 נוחויאייב מניה

 4572 ארז צבי 16.7.1993 אזר אליזבט

 8954 פלג נעמי 6.5.2005 ויניק רחל

 3602 פרגר נתן 8.7.2005 פרגר מרים

 6330 בויום ינטה 15.5.2005 בויום ראובן

 8670 משיח יעקב 2.7.2005 פלד רונית

 3818 עאיאש אשר 20.5.2005 עאיאש אודט

 1588 גרינולד תאודור 15.4.1998 גרינולד אליס

 2030 גיגי יצחק 5.5.2005 גיגי רחל

 2728 גיראד מוזס 9.6.2004 אפרגן חנה

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מם׳

 תיק

 0018 וינברגר שמחה 15.8.2005 קליין שרה רבקה

 8494 סגל שלום 6.1.2001 סגל אברהם ישעי

 4117 רר עלי 25.3.2005 רר טובה

 8157 יצחק מיכל 30.7.2005 יצחק מירב

 כגנוביץ יחזקאל 13.8.2005 כגנוביץ יוספינה

 משה

7426 

 3681 טוך יצחק 12.5.1995 טוך נחום

 גורלוביצקי 23.7.2005 ספיבק ריטה

 מרים

4878 

 9918 הרוש אבנר 6.8.2005 כהן אהובה

 3570 קוזוקרו אברהם 1.8.2005 קוזוקרו אטי

 2716 אזולאי אליס 8.8.2005 אזולאי הנרי

 2743 לב ברטה ברכה 15.6.2005 לב גיורא

 0035 אייזנשטיין חנוך 21.4.2005 אייזנשטיין טובה

 0456 פרקש גיאורג 31.3.2005 פרקש אדיט

 4487 טויבמן יפים 6.6.2005 טויבמן מניה

 5854 ליפסטוך חוה 8.7.2005 רוטגייזר ליליה

 2247 אלקריאף חיים 28.6.2005 אלקריאף גאולה

 4215 פרויים זיגו 8.7.2005 חי איריס

 2559 עתארי עוזי 16.3.2005 עתארי אורטל

 7804 רייך גיזה 23.4.2000 רענן גבריאל

 3456 מרקוביץ צרנה 4.1.2005 ריבא אילנה

 בוגס אילוצה 26.4.1990 גולדקרנץ מוניקה

 אליהו

6056 

 5641 צין ינה יעקב 6.12.2003 צין בללי רללה

 0533 אסטרחן טובה 4.6.2003 אסטרחן גדעון

 4563 בורטמן פולינה 24.3.2005 קנדל טאניה

 6365 שושנה איבון 23.7.2005 שושנה רונית

 6017 פרץ משה 25.6.2005 פרץ ארמונד

 4202 פירנברג טרודה 10.5.1991 פירנברג דב

 קולציאר 16.7.1987 קולצאר אילונה

 מיקלוש

3543 

 7591 שפיצר יוסף 29.11.2002 שפיצר משה

 ציבולסקי 14.4.2005 ציבולסקי מיכאל

 אלכסנדרה

6599 

 וורוביוב 31.7.2005 קוליקוב נטליה

 ליודמילה

8206 

 6691 שטורמן חיים 14.6.2005 שטורמן טבנקין

 עפרי

11.10.2005 ,  60 ילקוט הפרםומים 5445, ח׳ בתשרי התשם״ו



 בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 קהרילקאר 8.6.2005 קרליקר אהרן

 אסתר

1043 

 5654 עודד שולמית 26.7.2005 עודד יפת

 8975 בן שושן גילברט 9.7.2005 כהן אדד רוברט

 2459 יהושע רחבעם 28.2.2004 יהושע ציונה

 3523 חידנה שרינה 27.7.2005 אבידן יוסף

 6248 הפטל דב 17.7.2005 טל משה

 0681 עמוס דינה 23.11.2002 הרב עמוס מיכאל

 0673 עמוס חביב 13.2.2003 הרב עמוס מיכאל

 5264 בשקין מרגרטה 14.1.2005 הרשקוביץ אסתר

 5256 בשקין אשר 15.11.2003 הרשקוביץ אסתר

 0521 זוהר רוזה 8.6.2005 זוהר דוד

 4721 אדלשטיין ינטה 14.7.2005 שכטר גולדה

 פריש יוסף 5.7.2005 פריש אור-אל דליה

 ויסריון

4345 

 0745 אפל יפה 24.7.2005 אפל רפאל

 9853 פסלר אינה 5.7.2005 פסלר גנדי

 0782 גולן שמעון 5.7.2002 גולן כוכב

 7846 ליבשיץ אנה 13.7.2005 ליבשיץ יבגני

 2749 מנשרי טלעת 18.7.2004 מנשרי יוסף

 2731 מנשרי יעקב 19.12.1992 מנשרי יוסף

 5095 גיוילי סאלינה 20.5.2005 חגג מאסי אינס

 שויצר משה 15.8.2005 שויצר אינה

 יואל

5157 

 גבעוני מרים 21.7.2005 גלבע אילנה

 לאה

4412 

 4917 בהם עליזה 22.6.2005 ברעם גיורא

 4958 בהם גרשון 3.6.1997 ברעם גיורא

 4825 סין מנדל בתיה 5.6.1999 סין מנדל אהרן

 4817 סין מנדל משה 23.7.2005 סין מנדל אהרן

 9476 אדמוני יפת 4.6.2005 אדמוני עמרם

 9074 לוי רחל 20.8.2005 לוי אנטון

 5756 גרבי רפאל 26.7.2005 גירבי מיסה

 8135 גואז זקלין 25.8.2005 גואז סלומון

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 7462 דודו רחל 3.3.2003 דודו שלמה

 9888 דומן פייגה 18.5.2005 דומן דב

 1996 קליין טל 16.4.1981 קליין לודביג

 9125 רוזנסקי חיים 3.6.2005 רוזנבך אליעזר

 9336 פלגי זפירה 27.9.2002 פלגי חיים

 0021 בנק פליציה 14.6.2005 בן נעים נירה

 2736 גיראד דינה 13.10.1987 אפרגן חנה

 4396 בכר פנינה 19.5.2005 ברגר משה

 0391 ינקו שלמה 21.4.1988 ינקו אילה

 8647 לוין גריגורי 6.3.2005 לוין מירן

 0231 לוי מטילדה 30.1.2002 לוי דוד

 7238 נחום דניאל 4.1.2005 נחום יהודה

 5947 איליה יצחק 26.11.2004 איליה טובה

 אזולאי רנה 14.1.2005 אזולאי מוריס

 סלומון

9295 

 3135 ודרניק לזר 20.6.2005 צליק אלפטינה

 5839 קצב יוסף 12.9.2004 קצב אבלין

 0792 אוחיון פרוספר 13.10.2004 אוחיון אייל

 0756 טאוב יונה 21.3.2005 טאוב חנה

 5978 בן אוריאל דוד 16.6.2005 בן אוריאל חיים

 2384 שאואט דוד 3.7.2005 שווט רון

 2215 נחמני מרדכי 12.6.2005 נחמני נורית

 1774 גורפינקל יצחק 24.11.2004 גל רחלי

 5266 שליו שרה 9.8.2005 שוורצבורד אביטל

 6750 בראון דוד 6.10.2003 בראון אליעזר

 2841 בן אבו אליה 8.12.2003 בן אבו מאיר

 בראון חיה 14.2.2001 בראון אליעזר

 צפורה

9044 

 איגרא אדית 14.8.2000 איגרא מנדל יוסף

 רחל

7353 

 איגרא יחיאל 4.8.2005 איגרא מנדל יוסף

 צבי

7346 

 1817 חסקוביץ זולטן 18.8.2005 חסקוביץ פייגה

 גרימברג 24.6.2004 רקובצקי סורלה

 אברהם

9066 

 ט״ז באב : התשס״ה (20 בספטמבר 2005)

 יצחק היקינד, סגן המזכיר הראשי

61 11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 מסי תאריך מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 7973 שורץ ירדנה 26.5.1997 שוורץ גדעון 8624 טפל צבי 13.7.2005 טפל רינה

 3881 אהרן יחיא 5.11.2004 אהרן מזל 2358 דעבול חביבה 22.7.2004 דעבול סלמן

 6028 פלאח תאתו 15.8.2005 פלאח מרגלית 8256 אלבז יחיאל 28.1.2000 אלבז מלכה

 3505 מגנאגי חמינו 21.1.2000 גרשון עליזה 2763 לינדנפלד רבקה 1.5.2005 לינדנפלד יעקב

 3869 מגנאגי רחל 20.8.2005 גרשון עליזה 5553 עידה אברהם 5.3.2005 עידה עליזה

 6514 ברנס פורטונה בראנס יוסף 4544 פורת שרה 23.6.2005 פורת יוסף

 1820 פיטרו ראובן 26.6.1994 פיטרו שרה 7617 לייבוביץ נחמן 2.10.2003 לייבוביץ יעקב

 4536 פורת פנחס 20.4.2001 פורת יוסף
 דוק מונה דוק מדי

 פורת יוסף
 5565 דוק מונה 10.7.2002 דוק מדי

 חיימוביץ ליפוט 24.7.2005 חיימוביץ שמואל

 אריה

 חיימוביץ ליפוט חיימוביץ שמואל 3116

 1858 דודי רנה 4.3.2005 דוידי משה אריה

 לוסקי סימי דדון סילביה
 8289 קרר שרה 12.7.2005 קרר אהרן יצחק

 3701 לוסקי סימי 10.1.2004 דדון סילביה
 קרר שרה קרר אהרן יצחק

 שוורץ רעיה שוורץ שלמה סורין 3270 צגהון ברצקי 23.7.1998 צגהון מיכל 7083 שוורץ רעיה 2.3.2004 שוורץ שלמה סורין
 בתיה

 7635 פישר פליקס 26.6.2005 פישר חוה
 צגהון מיכל

 יהודית לוי

 פישר פליקס
 4195 צגהון פיסהה 15.1.1994 צגהון מיכל

 ששון 2458 לוי אברהם 14.7.2005 יהודית לוי

 4074 מיכלוביץ 25.8.2004 מכלוביץ אברהם 4758 רובינשטיין 16.7.2005 אסודי יוסף
 אלנה

 מכלוביץ אברהם

 שושנה

 1379 לוגאסי יעקב 29.6.2005 לוגסי שרה 3904 רדא רז 13.6.2005 רדא לאה

 פולונסקי איזבלה 1629 קופמן פרדי 9.2.2005 קופמן סרינה סמדר

 גירבי יהודה

 פולונסקי סימה 20.11.1996

 גרבי כלאפו

9985 
 שלום

 פולונסקי איזבלה

 28.6.2005 גירבי יהודה

 פולונסקי סימה

 4720 גרבי כלאפו
 3712 חרך דבורה 7.3.2005 חרך אבינעם

 אואקנין אלגריה
 4696 גרבי ציון 12.8.1999 גירבי יהודה

 7076 אואקנין זאק 31.1.2005 אואקנין אלגריה
 גרבי ציון

 הוכרמן יוסף רם רויטל
 0444 כהן אלימלך 27.6.2005 פרייזלר טובה

 6139 הוכרמן יוסף 5.9.2002 רם רויטל
 כהן אלימלך

 דיקר רוחה נחום מינה
 4714 שורץ עליזה 28.11.2004 טלמור שלגית

 1907 דיקר רוחה 25.4.2004 נחום מינה
 שורץ עליזה 28.11.2004 טלמור שלגית

 3506 גליק ברינדל 4.10.1982 גליק דב 4341 פוחוביץ שמואל 17.1.2002 פוחוביץ שושנה

 7513 יעקב נסים 18.6.2005 יעקב ציפורה 4282 פלאח אברהם 5.5.1995 צליח צביה

 7197 נייזוב רנה 5.2.2005 אבייב אמנון 3687 נורמן רוזה 18.6.2005 נורמן אליעזר

 9033 מעודה סעדיה 26.7.2005 מעודה חנה 3679 נורמן בנימין 9.8.1979 נורמן אליעזר

 0504 עמנואל גפרי 23.9.1924 עמנואל פיליפ 8753 לוטבק אבא 25.4.2005 ליטבק שמואל

 כ״ז באב התשס״ה (1 בספטמבר 2005) 8746 לוטבק רבקה 25.1.2005 ליטבק שמואל

 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי ריבה

 0827 כפרי מזל שרה 30.6.2001 כפרי שלום

 טושלר אניוטה טושלר פליקס
 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

 טושלר פליקס 5237 טושלר אניוטה 4.7.2005 טושלר פליקס
 הודעות

 9071 הרשקוביץ 28.7.2005 הרשקוביץ צפורה
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 14.5.1995 כהן אילה

 אפרים

 4687 כהן מיכאל

 בקשות למתן צווי ירושה:

 14.5.1995 כהן אילה

 אפרים

 4687 כהן מיכאל

 צעדה פליצה צעדה קורל
 מסי תאריך

 שם המבקש/ת 4261 צעדה פליצה 8.7.2005 צעדה קורל

 תאריך

 שם המנוח/ה
 צעדה קורל

 ברודני לוין

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת
 7081 ברודני לוין 15.8.2005 לוין בוריס

 עזר יוסף
 ברודני לוין לוין בוריס

 5014 עזר יוסף 29.1.2000 עזר חביבה
 אירינה

 עזר יוסף

 3173 זלצמן בת שבע 21.4.2005 זלצמן תקוה תמרה
 3794 אייזיק יצחק 10.4.2002 אייזיק עמיר

 זלצמן בת שבע זלצמן תקוה תמרה
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 מסי תאריך מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 3802 אייזיק אנטה 28.3.2005 אייזיק עמיר 0328 לאוברבלט 9.7.2005 הירש נינה
 סימון סימון

 6662 איזדיאן שהנאז 25.5.2005 איזדיאן אבנר
 3555 קוסטו משה 19.8.2005 קוסטו אברהם

 פארבר שמואל פארבר מלכה
 קוסטו משה קוסטו אברהם

 1252 פארבר שמואל 27.5.2005 פארבר מלכה
 5491 רביע אסתר אטי 29.10.2001 רביע ישראל

 לובטון אניטה
 פינגרהוט שלום פינגרהוט טילי

 6393 לובטון אניטה 26.3.2005 איטח מרים
 5353 פינגרהוט שלום 16.8.2005 פינגרהוט טילי

 6388 קהלני שושנה 11.12.2004 קהלני ישראל טובה

 3124 חיימוביץ 6.2.1992 חיימוביץ שמואל 5100 גרוסמן שרה 14.8.2005 גרוסמן יגאל

 רוזליה 6229 שפלסקי לאה 27.4.2002 מישוריס אלינה

 2719 שעשוע גמיל 1.8.2005 שעשוע תקוה 4124 ברבלטה יוסוב 20.8.2005 טהר לב אהרן

 י״ח באב התשס״ה (23 באוגוסט 2005) 3635 קובילינסקי 22.7.2005 קובילינסקי משה

 משה הלוי, המזכיר הראשי יוסף

 3771 משולמי אשר 26.6.2005 משולמי שרה

 מלכה שמעון
 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 מלכה שמעון שושן אווה 9139 מלכה שמעון 29.9.2000 שושן אווה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 8013 רינברג מיכאל 19.8.2005 רינברג דורה

 בקשות למתן צווי ירושה: 9551 בזרסקי יעקב 8.8.2005 בזרסקי מאיה

 מסי תאריך 3262 משרקי יוסף 19.4.2005 משרקי שלום

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת 0585 סלימון בארה 5.6.2005 סלומון איתן

 8251 אבן חיים צבי 31.7.2005 אבן מרים מיטיקה

 1814 גרומן רוזה 14.7.2005 ליפמן מלכה 7176 חסיד משה 19.8.2005 חסיד מרים
 חיים

 גרומן רוזה ליפמן מלכה

 בולטיאנסקי בולטיאנסקי שמואל
 7698 שמרלינג 25.5.2004 שימרלינג יעקב

 6429 בולטיאנסקי 14.8.2005 בולטיאנסקי שמואל
 שימרלינג יעקב

 סניורה
 אסתר

 רחמים אליהו
 זהר שמואל

 0515 רחמים יוסף 9.6.2005 רחמים אליהו
 3439 זהר שמואל 29.7.2005 מוזש אברהם

 רחמים יוסף

 0013 ונה יאיר 2.8.1998 ונה אשר דדליה

 1653 רם יוסף 26.7.2005 רם דוריס 8617 הר-גב בני 5.2.2004 הר-גב מתי

 7355 בכנר גיטה 21.3.1994 בכנר יצחק טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 3310 שהם אבשלום 28.6.2005 שהם מרים חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

 1557 פרנלדס יצחק 6.7.2000 פרנלדס בן ציון
 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

 פרנלדס יצחק פרנלדס בן ציון

 1565 פרנלדס סולטנה 13.12.2003 פרנלדס בן ציון
 הודעות

 פרנלדס בן ציון

 8539 בן אריה דב 23.8.2005 בן אריה זאב להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 4544 משיח אהרן 31.8.2005 משיח שמעון בקשות למתן צווי ירושה:

 0061 וודיסלב ליזה 9.9.2005 עלימא נילי מסי תאריך

 9012 לוי משה 10.1.2004 לוי רוני תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 2988 שלום זדה מרים 12.8.2004 מנגולי ששון 9740 פדידה גקי 28.6.2005 פדידה סוזן

 1191 ינינמן אברהם 21.10.1997 כרמלי כוכבה 8831 רחמים גורדזיה 23.1.1992 רחמים דינה

 6620 מתיס רפאל 25.12.2004 מתיס הינצקה 6297 אלמלייח אהוד 28.11.2002 אלמלייח חנה חניי
 אודי

 מור דליה
 מלכא בתשבע מלכא יעקב

 2112 שמש יבין 16.1.2005 מור דליה
 2133 מלכא בתשבע 13.11.2001 מלכא יעקב

 שמש יבין
 מלכא יעקב

 מלכא חיים
 0336 לאוברבלט 26.2.2005 הירש נינה

 לובה 1125 מלכא חיים 28.6.1993 מלכא יעקב

 9649 גינו ליזה לוטה 15.7.2005 גיינו שלמה
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 מס׳ תאריך מם׳ תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 3213 מוסאי אברהם 24.11.1996 מוסאי יהושע 5028 פייגין אברהם טי אב נ״ט פייגין קלרה

 3221 מוסאי נהית מוסאי יהושע 8679 אידל גולדה י״ז תמוז ס״ה בן יהודה רחמים
 שיפרה

 8302 לוי כרמלה 16.5.2005 כהן מיכל
 7526 סלומון דרביה י״ד תשרי ס״ה סלומון מקונן

 4305 קרניאל רוניה 30.8.2004 קרניאל אורי
 ברנשטיין דוד 21.9.2000 ברנשטיין רחל

 קלמן

 קנדלר משה

1674 
 3394 שמעוני אתרו 30.6.2005 שמעוני לואיזה

 ב׳ אב ס״ה קנדלר רבקה

 ברנשטיין דוד

 קלמן

 2283 קנדלר משה
 6896 אברהם שלמה 17.2.2005 אברהם יואל

 7986 קיטלרו שלוים כ״ד שבט נ״ט קיטלרו סלי
 0737 צרלי דניאלה 25.1.2004 צרלי דוד

 4297 וינוקורוב מרים 16.1.2004 קרניאל אורי דוד

 2548 אברמסון עמוס 21.6.2005 אברהם בתעמי 6115 אמסלם שמעון כ״א אב נ״ז אמסלם גינט

 8063 מזרחי מאיר 6.9.2003 מזרחי פרחה 3336 רבל הורסיו כ״ו סיון ס״ד רבל מרתה

 8099 שטרן לאה 17.4.1992 אור צורף רבקה הילדה

 יטבינסקי ו׳ סיון ס״ה רוזידוב נחום

 בסיה

1848 
 2684 שטרן צבי 15.5.1978 אור צורף רבקה

 4705 כוכבי עודד כ״ו כסלו נ״ג כוכבי דרורה
 פרנקו יעקב

 נחום שמחה אברהם

9.9.2001 

23.1.2004 

 פרנקו סימה

 נחום שמחה

1191 

4890 
 יצחק 7745 קיל אליעזר י׳ אייר נ״ח קיל בוריס

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005) 7984 קיל אינסה א אב ס״ה קיל בוריס

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 0326 יפת מדלין כ״ח אייר נ״ג יפת אברהם

 בית הדין הרבני האזורי בצפת 8163 בן דוד אסתר ט׳ שבט ס״ה דהן שולה

 הודעות
 3522 בן דוד מרים ג׳ אד״א ס״ה דהן ורדה

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה: 4750 אלוש זבולון י״ז תמוז ס״ה דגן פנחס

 מס׳ תאריך שם המבקש/ת 1570 ישראל יעקב ז׳ אב ס״ה ישראל מזל

 ילינק ישעיהו

 אנדריי

 ילינק אורי

 משה

 תיק שם המנוח/ה פטירה
 ילינק ישעיהו

 אנדריי
 ילינק אורי 5.9.2002

 משה
6368 

 3142 זמירי מרדכי 19.5.2005 עמיר רחל

 5590 לוי שינדלה ג׳ אב ס״ה לוי ישראל
 6767 וולטר מיכאל 5.7.2005 וולטר יונתן

 גינזבורג לאוניד
 2717 אבקסיס פרוספר 24.1.1999 בן עטיה דניס

 6680 גינסבורג י״ג אב ס״ה גינזבורג לאוניד
 אבקסיס פרוספר

 5465 ברבאי יהודה 4.5.2004 וקנין תמר בוריס

 2014 גבאי מאיר 5.5.2004 גבאי אסתר 7861 שטיינברג הרש כ׳ אב נ״ו שטיינברג יעקב

 5388 שחר חגי א׳ אייר ס״ה שחרי זאדה יעקב
 קשי נטע

 ביטון סעדה

12.6.2005 

1.11.2003 

 שגב גבעונה

 ביטון שלום

6537 

5713 
 7797 פרץ יוסף כ״ז ניסן נ״ז פרץ סרח

 6390 גולן ברכה 27.6.2005 יעקובוביץ ורד

 4355 קדוש שולמית 5.6.2005 קדוש שמעון 3018 מולגיר ברנדו כ״ג כסלו מ״ז מילגיר אבי

 י״ח בתמוז התשס״ה (25 ביולי 2005) 7839 ביננפלד כ״ד תמוז נ״ה שטיימן אנה

 נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי ישראל

 4959 שבתאי אסתר ח׳ תמוז ס״ה שבתאי עמוס

 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע 0445 קלי שמשון כ״ט אב ס״ב קלי מרי

 שמש יואל שמש בלונש
 הודעות

 8781 שמש יואל כ׳ אב ס״ה שמש בלונש
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:
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 מסי תאריך מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 5644 רובין אסתר י״ז ניסן נ״ח סורגיט שירי 1536 כהן ששון 30.6.2005 כהן ששון שולמית

 יעקב
 4850 פסאה זדה רחל כ״ז ניסן ס״ד נאמן מרים פסאה זדה רחל

 9945 אבנעים נסים 29.4.2004 אבנעים אסתר
 כ״ז ניסן ס״ד נאמן מרים

 ויסבנד אולגה
 8809 בן עמי דוד י״ג שבט ס״ה בן עמי סוזן

 3127 פוסטינסקי 12.5.1994 ויסבנד אולגה
 בן עמי דוד בן עמי סוזן

 י״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005) נחום

 יצחק דהאן, המזכיר הראשי 9084 גרוזמרג 1.4.2002 גרוזמרג בלומה

 אלכסנדר

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד 2494 גרצמן רעיה 15.5.1999 גרצמן בומה

 הודעות 0886 ויינזוף איטה 4.1.1996 ויינזוף אברהם

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 אשטן שושנה

 מלכה מימון

 אשטן רחמים 28.4.2001

 מלכה איזה

 אשטן שושנה בקשות למתן צווי ירושה: 3417

 11.6.2005 מלכה מימון

 אשטן רחמים

 8425 מלכה איזה

 אשטן שושנה

 מלכה מימון
 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת 4106 פוקסמן ינטה 3.1.2003 בורטניק אידה

 9417 בן גויגי 11.6.2003 בן גיגי סעדיה 5212 דהן אברהם 20.5.2005 גיהאן עליזה

 סולטנה 5223 קיליקייבסקי 15.5.1993 שכטר זינאידה

 7406 רואס רינה 1.6.2005 רואס יקותיאל בת שבע

 3251 כהנא 5.8.2005 כהנא קרולה אזולאי אסתר 6.1.2005 אזולאי מימון 3251 כהנא 5.8.2005 כהנא קרולה 0022 אזולאי אסתר 6.1.2005 אזולאי מימון

 לאופולד 7143 חייט דוד 6.10.1998 חסון טלי

 6627 אמיתי 2.1.2005 פבל רזוון מירציה 6111 גורלשוילי 24.5.2005 ציציאשוילי

 סילביה ראובן אסתר-אתרי

 0155 ברונפמן מריה 29.9.2003 גולדשטיין 3888 חיוט דוד 22.8.2005 חיוט מזל

 בן חמו אלברט עובדיה ליאוני
 דניאלה

 7571 בן חמו אלברט 20.8.2005 עובדיה ליאוני
 7337 כנפי יהושע 20.6.2005 כנפי לילי

 1238 טוברובסקי 9.1.2004 טוברובסקי
 9530 מוטליס שרה 20.12.2000 קיזינר זיסליה ליובוב ארנולד מוטליס שרה קיזינר זיסליה

 5201 איפרגן אסתר 26.6.2005 איפרגן מרקו 9946 סטורמצה רחל 25.3.2005 סטורמצה אסף

 5185 איפרגן נסים 25.9.1996 איפרגן מרקו 8482 גרינברג אנה 17.10.2003 טינצינקו גלינה

 7340 לחיאני מימון 29.8.2005 לחיאני סולה 8815 גורדון אהרן 9.6.2005 גורדון יצחק

 8880 בירין מוסקו 28.8.2005 בירין וידה 6949 חבקוק זינט 6.4.2004 חבקוק משה

 5413 רוימי אבנר 29.1.2005 רוימי סימי 1762 נהורי 17.5.1997 איטח רחל

 2356 מולה סיסט 9.9.2003 מולה פלגוש מסעודה

 9927 בן זקי אדמונד 20.1.2005 בן זקן הלן 0118 כצמן סוניה 25.7.2004 קצמן אריק
 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 1638 אילרי דוב 4.6.2005 טורקיאן ריקי אילרי דוב
 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

 7176 מאדר מישה 16.7.2005 מאדר תמיר

 1577 קליימן נינה 17.6.2005 קוקולאנסקו בית הדין הרבני האזורי באשקלון

 אלכסנדר הודעות אלכסנדר הודעות

 8097 אורטנברג 2.7.2005 גלר סטלינה להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 סלם חנה

 גלינה

 8262 סאלם אברהם 11.9.1998 סלם חנה
 מסי תאריך

 0790 בוטראשוילי 26.7.2005 נניקשוילי ללי תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 שרה
 9406 קגנוביץי בוריס 31.5.2005 קגנוביץי פניה

 ליטבין מוטיק לרמן נינה
 6853 גילרמן רחל 17.7.1996 גילרמן יורי

 3564 ליטבין מוטיק 4.8.2005 לרמן נינה
 גילרמן רחל גילרמן יורי

65 11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 בית הדין הרבני האזורי באריאל

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 2183 אנגל רוזה 27.7.2003 אנגיל אברהם

 3020 קזולה 23.11.2004 קזולה סנדרין דפנה

 אברהם

 0366 אנגל משה 18.10.1987 אנגיל אברהם

 כ״ו באב התשס״ה (31 באוגוסט 2005)

 צבי מוראד, המזכיר הראשי

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות

 בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

 ת״ע 42490/05

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותו של הנעדר חיים בן סלימאן ינאי,

 והמבקשים: 1. שושנה צארום, ת״ז 000448829; 2. חיים

 טוויל, ת״ז 000448779; 3. מרים אלקיים, ת״ז 000448787; 4.

 אליעזר אריכא, ת״ז 000448795; 5. עשירה ביבי, ת״ז 000448803,

 ע״י ב״כ עו״ד יצחק מינא ואחי, מרחי שמואל הנגיד 4, ת״ד 2513,

 ירושלים 91024, טלי 02-6258643/4, פקס 02-6242769.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשים הנ״ל פנו אל בית המשפט לעניני

 משפחה בירושלים, בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ״ל

 שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל

 ביום 17.11.2005, בשעה 8.30.

 וזה תיאורו של הנעדר הנ״ל לפי הצהרת המבקשים:

 תאריך לידתו: בשנת 1871.

 אזרחותו: טורקית-ישראלית.

 התעסקותו: לומד בישיבה ומוכר פיצוחים בשכונת מאה

 שערים בירושלים.

 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: שכונת שמעון הצדיק,

 שיח גיראח, ירושלים.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים

 והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1926, ירושלים.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: 1. שושנה

 צארום, רח׳ יוסף קארו 37, ירושלים; 2. חיים טוויל, רח׳

 רבוצקי 83/6, רעננה; 3. מרים אלקיים, רח׳ שיין יפה 10/1,

 פסגת זאב, ירושלים; 4. אליעזר אריכא, ארצות הברית,
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 יגאל 8/27, רמות ב׳, ירושלים.

ש לו ידיעות על הנעדר הנ״ל מתבקש בזה  כל מי שי

 להמציאן לבית המשפט לעניני משפחה בירושלים, בין בכתב

 עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 0413 חדאד חואטו 10.6.2005 חדאד שאול

 5519 לוי יצחק 9.5.2002 ברדה עליזה

 6563 לוגסי פנחס 17.11.2002 לוגסי יעקב

 3123 שניצר אסתר 31.1.2005 שניצר יצחק איגנט

 1641 סמני אדיסו עדי 15.3.1993 אריאל בוזו מירב

 0880 קראוס יחזקאל 18.9.2004 קראוס רבקה

 5531 שרביט אהרון 28.1.2005 שרביט אסתר

 7625 טנא גיטה 14.7.2005 טנא משה

 כספי שמואל 2.5.2005 כספי צבי

 ליב

7219 

 6724 פרץ עישה 30.9.1997 פרץ חביב

 9937 פורת פנינה 18.7.2005 פורת יונה

 0624 גמליאל מתניה 4.5.2005 גמליאל יונה

 6716 פרץ יעקב 30.1.2001 פרץ חביב

 1204 אושרנקו זכרי 27.11.2004 אושרנקו איזבלה

 7227 כספי סליה 20.12.1994 כספי צבי

 8722 כהן רויקלה 14.1.2004 כהן מרדכי

 כהן ששון שניר 26.8.2004 כהן ששון נסים

 יעקב

0496 

 5921 בוטרשוילי נזי 19.12.2004 בוטרשוילי יעקוב

 4360 לוגסי אהרון 31.3.2003 לוגסי יהודה

 4935 שרון יצחק 10.7.2005 שרון סימי

 8714 כהן נסים 9.2.2002 כהן מרדכי

 5754 אריס חיים 12.7.2005 אריס ברכה

 9120 קורוניו שרה 16.7.2005 קורן אברהם

 2328 בנפשה איריס 15.3.2005 מויאל רונית

 3771 שרביט שמחה 19.2.2005 שרביט יצחק

 6713 סיסם עזיז 2.11.2002 סיסם יורם

 1417 וולף ישראל 14.2.1995 קנובלוביץ ברכה

 9936 לובל אסתר 26.3.2000 לובל ברוך יצחק

 1614 יפרח מאיר 28.7.2005 יפרח חיים

 דבורה זדה 30.4.2004 זדה אלברט

 יחזקאל

2310 

 3108 פרטוש מחלוף 25.8.2005 פרטוש יצחק

 9112 קורוניו אלפרד 4.6.2000 קורן אברהם

 לי באב התשס״ה (4 בספטמבר 2005)

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

11.10.2005 ,  66 ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לא יאוחר משעה 10.00 ביום 24.10.2005.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיל נבו, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 598/05

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

 ובענין פירוק חברת מגמה - כח אדם ושירותים בע״מ, ח״פ

,51-327653-5 

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י המפרק הזמני ובא כוחו,

 ממשרד עו״ד אוחנה, שטאוי, נשיא ושות׳, רח׳ הרצל 18, חדרה

 38207, טל' 04-6345634, פקס 04-6342802.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.11.2005 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משעה 12.00 ביום 8.11.2005.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 איתי שטאוי, עו״ד רונן אוחנה, עו״ד
 בא כוח המפרק הזמני המפרק הזמני

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 600/05

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

 ובענין פירוק חברת מגמה - שירותי ניקיון ואחזקות בע״מ,

 ח״פ 51-344069-3,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י המפרק הזמני ובא כוחו,

 משרד עו״ד אוחנה, שטאוי, נשיא ושות׳, רח׳ הרצל 18, חדרה

 38207, טל׳ 04-6345634, פקס 04-6342802.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.11.2005 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משעה 12.00 ביום 8.11.2005.
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 לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות

 יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם

 על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט

 הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבו פורטו טעמי ההתנגדות,

 או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי, שבה יפרט

 את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

 מנחם הכהן, שופט

ל ידי בית המשפט  בקשות לפירוק חברות ע

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2125/05

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

 ובענין פירוק חברת א. ט. מוצרי תינוקות וילדים בע״מ,

 ע״י ב״כ עו״ד י׳ פודים, מרח׳ כורש 14ד, ירושלים 94144, טלפקס

.02-6249286 

 והמבקש: אייל רז, ת״ז 022543342, ע״י ב״כ עו״ד לילך שלג,

 מרח׳ השיירה 12, קרית חיים, חיפה, טל׳ 04-8427788, פקס

.04-8723508 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2004 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 1.11.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 לילך שלג, עו״ד

 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1461/05

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

 ובענין פירוק חברת אלקטרוביו מדיקל (ישראל) בע״מ, ח״פ

,51-218716-2 

 והמבקשים: מרק פנסטר ואח׳, ע״י ב״כ עו״ד גיל נבו, מרח׳

 יבנה 24, תל אביב 65791.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 31.10.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

11.10.2005 ,  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 287/05

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

 ובענין פירוק חברת סיידא ומראד בע״מ, ח״פ 51-240010-2,

 והמבקש: מנשה מראד, ע״י ב״כ עו״ד דורון טישמן, מרח׳

 הארבעה 10, ת״ד 20609, תל אביב 61205.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.10.2005 בשעה 11.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דורון טישמן, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 289/05

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

 ובענין פירוק חברת נרות הצפון בע״מ, ח״פ 51-329360-5,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן ו/או

 שרון מילגרום ו/או אריאל כוכבי, מרח׳ אבן גבירול 52, תל אביב

 64364, טל׳ 03-6916555, פקס 03-6964670.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.7.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 10.11.2005 בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לא יאוחר משעה 12.00 ביום 3.11.2005.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אופיר רונן, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 איתי שטאוי, עו״ד רונן אוחנה, עו״ד

 בא כוח המפרק הזמני המפרק הזמני

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 601/05

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

 ובענין פירוק חברת מגמה - אבטחה שמירה ושירותים בע״מ,

 ח״פ 51-204122-9,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י המפרק הזמני ובא כוחו,
 ממשרד עו״ד אוחנה, שטאוי, נשיא ושות׳, מרח׳ הרצל 18,

 חדרה 38207, טל׳ 04-6345634, פקס 04-6342802.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.11.2005 בשעה 9.00.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משעה 12.00 ביום 8.11.2005.

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

 איתי שטאוי, עו״ד רונן אוחנה, עו״ד
 בא כוח המפרק הזמני המפרק הזמני

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 283/05

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

 ובענין פירוק חברת שט-גד שירותי טרקטורים בע״מ,

 והמבקש: דוד ולצר, ע״י ב״כ עו״ד אהרן מילשטיין, מרח׳

 דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.7.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.10.2005 בשעה 12.00.

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר מיום 19.10.2005.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהרן מילשטיין, עו״ד

 בא כוח המבקש
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 מס׳ האגודה: 57-000950-6.

 מיום: 5.9.2005.

 (2) השם הקודם: יקיר - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית

 בע״מ.

 השם החדש: יקיר - כפר שיתופי להתישבות בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002698-9.

 מיום: 31.8.2005.

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות

 אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

 שם האגודה: מבנד פרפקט אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003785-3.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד ניר ברודשטיין, מרחי

 אחד העם 14, תל-אביב-יפו 65142.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),

 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את

 תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר אגודה לערער

 על צו זה לפני שר התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך 60 ימים

 מיום פרסומו ברשומות.

 כ״ג באב התשס״ה (28 באוגוסט 2005)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות

 (1) הואיל וביום 5.2.2001 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: מעונות פועלים ג׳ אגודה שיתופית תל-אביב

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-000171-9.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 4972, התשס״א, עמ׳

 2048, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 13.9.2005 נמסרת

 בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות

 השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף

 מאוגד.

 (2) הואיל וביום 28.7.2004 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: נדבכים קופות גמל של המהנדסים האדריכלים

 והאקדמיים במקצועות הט.

 מס׳ האגודה: 57-001226-0.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5324, התשס״ד, עמ׳

 3822, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 4.9.2005 נמסרת

 בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות

 השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף

 מאוגד.

 (3) הואיל וביום 27.8.1996 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: ניסנית - אגודה שיתופית חקלאית להתישבות

 קהילתית בע״מ.

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות

 להלן נתונים בענין האגודות:

 (1) שם האגודה: אגרא יקנעם כפר שיתופי להתישבות חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-000415-0.

 המען: ת״ד 243, דאר יקנעם - מושבה 20600.

 תאריך רישום: י״ג באלול הת״ש (16.9.1940).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אספקת מים.

 (2) שם האגודה: יד חנה - חומש כפר שיתופי קהילתי -

 אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-000950-6.

 המען: ד״נ לב השרון 42840.

 תאריך רישום: א׳ בסיון התש״י(17.5.1950).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: 1) כפר שיתופי; 2) יישוב קהילתי.

 (3) שם האגודה: שיאון (2005) טקסומדיק - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004673-0.

 המען: משגב עם 12155, ד״נ גליל עליון.

 תאריך רישום: כ״ד באב התשס״ה (29.8.2005).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: נופש איל - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004674-8.

 המען: אייל 45840, ד״נ שרון תיכון.

 תאריך רישום: כ״ו באב התשס״ה (31 באוגוסט 2005).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: מי אלונים - אגודת מים שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004675-5.

 המען: דואר אלונים, אלונים 30040.

 תאריך רישום: כ״ו באב התשס״ה (31 באוגוסט 2005).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 כ״ו באב התשס״ה (31 באוגוסט 2005)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על שינוי שם אגודות

 (1) השם הקודם: יד חנה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ.

 השם החדש: יד חנה - חומש כפר שיתופי קהילתי אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 דפוס דקל בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 2005.וו.24, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, ברחי

 חסן שוקרי 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יצחק טולידאנו, עו״ד, מפרק

 הולידיי גיונסון קלאב בינלאומי(996ו) בע״מ

 (ח״פ 51-229525-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, לאחר שהוחלט ביום 20.2.2005

 על פירוק החברה מרצון, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2005.וו.24, בשעה 6.00ו, במשרדי המפרק, רחי

 האשל 4, מושב ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 בת שבע לוי, עו״ד, מפרקת

 אוטו בייק (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 0407-7וו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 2005.וו.30, בשעה 7.00ו, בחדר הישיבות,

 קיבוץ עין שמר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עמנואל אלון, מפרק

Wiseband Communications LTD. 

 וויזבנד תקשורת בע״מ

 (ח״פ 632-9ו25-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.9.2005, לאחר שמנהל

 החברה הגיש תצהיר יכולת פירעון, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יואב כפיר, מרחי תובל וו,

 בית לזרום, רמת גן 52522, למפרק החברה.

 מס׳ האגודה: 57-002900-9.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 4443, התשנ״ו, עמ׳ 4876,

 והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 16.8.2005 נמסרת

 בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות

 השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף

 מאוגד.

 י״א באב התשס״ה (16 באוגוסט 2005)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעת שינוי שם אגודה

 השם הקודם: עמאשה - אגודה שיתופית לאספקת מי השקאה

 בחוארית בע״מ.

 השם החדש: עמאשה חוארית וקף אלנבי אליה - אגודה

 שיתופית להשקאה ושתיה בע״מ.

 מסי האגודה: 57-003207-8.

 י״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 הודעות בדבר מתן צווי פירוק

 לפי חוק העמותות, התש״ם-1980

 (1) תיק פש״ר 277/05, פח/4351

 שם העמותה: עמותת אליצור קרית ים.

 מס׳ העמותה: ע״ר 58-021521-8.

 מען משרדה הרשום: רח׳ הנרייטה סולד 27, קרית ים.

 תאריך הגשת הבקשה: 9.3.2005.

 תאריך מתן צו פירוק: 18.9.2005.

 (2) תיק פש״ר 366/05, פח/4369

 שם העמותה: עמותת מרכז קהילתי אליכין.

 מס׳ העמותה: ע״ר 58-001744-0.

 מען משרדה הרשום: רח׳ רמב״ם, אליכין 38908.

 תאריך הגשת הבקשה: 18.4.2005.

 תאריך מתן צו פירוק: 6.9.2005.

 (3) תיק פש״ר 409/05, פח/4371

 שם העמותה: עמותת הכדורגל הפועל אום אל פחם (1995).

 מס׳ העמותה: ע״ר 58-026502-3.

 מען משרדה הרשום: אצל עומר אחמד אבו רעד, ת״ד 145,

 אום אל פחם 30010.

 תאריך הגשת הבקשה: 18.4.2005.

 תאריך מתן צו פירוק: 6.9.2005.

 ט״ז באלול התשס״ה (20 בספטמבר 2005)

 לבנה בר-עוז

 סגן הכונס הרשמי
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אליהו מינקוביץ, עו״ד, מפרק

 ריויוול מילניום (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-279569-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.8.2005, לאחר שמנהלי

 החברה הגישו תצהיר יכולת פירעון, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את מקסים ארבל, מרח׳ אחוזה 98,

 רעננה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מקסים ארבל, עו״ד, מפרק

 דרי עודד אולשה

 (ח״פ 51-328902-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 29.11.2005, בשעה 10.00, במשרדי החברה, שד׳ בן

 צבי 32/37, ירושלים 91071, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עודד אולשה, מפרק

 ש.ר. אוסקר פונדק עין-כרם בע״מ

 (ח״פ 51-190784-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 29.11.2005, בשעה 10.00, במשרדי החברה,

 רח׳ המעין 31, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שמעון לוי, מפרק

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יואב כפיר, רו״ח, מפרק

 אשקלון התפלה בע״מ

 (ח״פ 51-309447-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.9.2005 לאחר שכל החברים

 ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש,

 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר

 שינקין-יפת, ממגדלי עזריאלי 1, קומה 18, תל אביב, למפרקת

 החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 תמר שינקין-יפת, עו״ד, מפרקת

 ל.ו-ס. קפלן - מרכז רעננה בע״מ

 (ח״פ 51-120966-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד הרולד קלמין, מבית

 רון, רח׳ אחוזה 142, רעננה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 הרולד קלמין, עו״ד, מפרק

 אחוזת בלוך שלום בע״מ

 (ח״פ 51-029859-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אליהו מינקוביץ, ת״ז

, 11.10.2005 71 042486308, מרח׳ אידלסון 19, תל אביב, למפרק החברה.  ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו



 להק התקנות חיווט בע״מ

 (ח״פ 51-237167-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייזיק זקס, מרח׳ העבודה

 11, ראש העין, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אייזיק זקס

 יושב ראש האסיפה

 א. הסעות הסינרמה בע״מ

 (ח״פ 51-224137-3)

 (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

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר בן-שמאי, מרח׳ מנחם

 בגין 7, יהוד, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ניר בן-שמאי

 יושב ראש האסיפה

 תפזול שרותים וטרינרים בע״מ

 (ח״פ 51-367850-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב הררי, מרח׳ אלוף דוד

 221, רמת גן, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 יניב הררי

 יושב ראש האסיפה

 ילקוט הפרסומים 5445, חי בתשרי התשס״ו, 11.10.2005

 קיי.מדי 2002 בע״מ

 (ח״פ 51-330885-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.9.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מדי קליידר, ת״ז

 068113703, מרח׳ קיפניס 7, תל אביב 69623, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מדי קליידר, מפרק

 שרון גום כפר סבא (987ו) בע״מ

 (ח״פ 51-125450-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון ראובן, ת״ז 046330247,

 מרח׳ ירושלים 47, כפר סבא, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרון ראובן, מפרק

 מולניר החזקות (998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-265722-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.9.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא נצר, ת״ז

 029427200, מרח׳ אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גיא נצר, עו״ד, מפרק
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