
 רשומות

 כ״ג בתמוז התשס״ד 5313 12 ביולי 2004

ד  עמו

דת ם לפי פקו תי רו  ביטול אכרזה על הפסקה במתן שי
 הבנקאות 3355

ת לאשראי ע צ ו מ מ ללת ה ת הכו ו דעה בדבר העל  הו

ר 3356 ו ב י ד הניתן לצ ו מ  לא צ

ד סטטיסטיקה 3356 ו ב י ל ע דעה ע  הו

ם 3356 י י ר בו ם צי י נ כו ר שי שו ל אי דעה ע  הו

עדה המקומית ל תברי הו דעה על בחירתם ש  הו
ן ולבניה קריות 3356 ו  לתכנ

י מנהלי ארנונה (טבריה, רמת ו נ ת על מי דעו  הו
3357 ( ן  השרו

ן, ת ערר לארנונה (רמת השרו ו ד ע י ו ו נ ת על מי דעו  הו
 אבן יהודה, עמק חפר, רמת נגב) 3357

ר 3358 בו ת קרקעות לצרכי צי ש י כ ת בדבר ר דעו  הו

ם מקרקעין 3362 שו ש רי ו ד דעה על בקשה לחי  הו

ות במקרקעין 3362 י כו ת ז ת לוחו דעה בדבר הצג  הו

שה 3363 רו ת לפי חוק הי דעו  הו

ים 3368 י ן הרבנ י ת בתי הד דעו  הו

י 3374 ת הכונס הרשמ ת מא דעו  הו

ת 3384 ו ת מו ו דעה לפי חוק הצהר  הו

ת המשפט 3385 י בי ד  בקשות לפירוק חברות על י

ר 3386 בו ת מאת הצי דעו  הו

 הודעה מאת מפעל הפיס 3390

ד  עמו

ל שר 3352 י מקום ש לו דעה על מי  הו

נה י ת פרקליט המד ר ש ל מ לפיה ע דעה ו  תיקון זמני להו
בת מכרז 3352 ל חו  לא תחו

ל סיעה 3352 י שמה ש ו נ דעה על שי  הו

א לפי חוק בתי המשפט ... 3352 י ש י סגן נ נו דעה על מי  הו

א לפי חוק בתי המשפט י ש י סגן נ נו דעה על מי  הו

יס 3352 נהלי נים מי י  ולפי חוק בתי משפט לענ

י שופטים לפי חוק בתי המשפט ... 3352 נו ת על מי דעו  הו

י משפחה 3353 נ י ם לבתי משפט לענ י רשמי נו  מי

דל העמק ... 3353 ת מג עצה הדתי דעה בדבר הרכב המו  הו

 הכרזה על מטרת נפט 3353
שראל י ן ל ת שאי דעה בדבר ארצו ן זמני להו  תיקו

ף לל סעי ים עמן או הסכם הכו  יחסים דיפלומטי
ן א טובי בו ת י לו בי עדפת ביותר, או המג  אומה המו

ל 3354 א ר ש י  מ

עצה ת המו ו ש א ר ת ל רו ת הבחי צאו דעה בדבר תו  הו
 המקומית מנחמיה 3354

עצה המקומית ת למו רו ת הבחי צאו דעה בדבר תו  הו

 מנחמיה 3354

ם 3355 פאי דת הרו ת לפי פקו ו נ ו שי ת רי י י  התל

ם 3355 י י נ דת רופאי השי ן לפי פקו ו שי י ת ר י י  התל



א בית המשפט העליון, הארכתי  לחוק האמור, ובהסכמת נשי
ן טימור, ת״ז.085238475, שופט של בית די ל י ו ש י ו נ  את מי
א של בית המשפט המחוזי, בבאר שי  משפט מחוזי, לסגן נ
ום י״ד באב התשס״ד  שבע, לארבע שנים נוספות, מי
ו באוגוסט 2004) עד יום ב״ח בתמוז התשס״ח (31 ביולי ) 

.(2008 

ד  יוסף (סומי) לפי
 שר המשפטים

ז התשס״ד (29 ביוני  י׳ בתמו
 (חמ 3-60)

א י ש ן נ י סג ו נ דעה על מי  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו
נים מינהליים, התש״ס-2000  ולפי חוק בתי משפט לעני

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח י ד  אני מו
 משולב], התשמ־ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9>ב)
ר ולפי סעיף 3(ג) לחוק בתי משפט לענינים  לחוק האמו
א בית המשפט , ובהסכמת נשי  מינהליים, התש״ס-22000
פט יוסף גולדברג, ת״ז ל השו ו ש י ו נ  העליון, הארכתי את מי
ל בית משפט לענינים מינהליים א ש י ש  008499162, לסגן נ
ום י״ד באב התשס״ד זי בתל אביב, מי  בבית המשפט המחו
 (1 באוגוסט 2004) עד יום ח׳ באייר התשס״ו (6 במאי

.(2006 

ד  יוסף (טומי) לפי
ם  שר המשפטי

וני 2004) ז התשס״ד (29 בי  י׳ בתמו
 (חמ 3-60)

 סייח התשמ״ר, עמי 98ו.
 ס״ח התש״ס, עמי 190.

י שופטים ו נ ל מי דעה ע  הו

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

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח י ד  אני מו
א המדינה, בתוקף סמכותו שי  משולב], התשמ״ד-1984', שנ

, מינה אה: 2  לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה

 אסחר חיות

 סלים גיובראן

ן י בינשטי  אליקים רו

 עדנה ארבל

ן החל ביום ד׳ בםיון ו  לשופטים של בית המשפט העלי
 התשס״ד (24 במאי 2004).

ד  יוסף (טומי) לפי
ם  שר המשפטי

וני 2004) ז התשס״ד (22 בי  ג׳ בתמו
 (חמ 3-60)

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התשמ״ד, עמי 78.

ר ל ש י מקוש ש לו דעה על מי  הו

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

ם בזה, בהתאם לסעיף 10(6x2) לחוק הממשלה, עי די  מו
 התשס־א- 2001', כי בהתאם לסעיף 24(א) לחוק־יסוד:
ר זנדברג ימלא , קבעה הממשלה כי השר אליעז 2  הממשלה
ת הסביבה מיום י״ג בסיון התשם״ד כו  את מקום השרה לאי
וני 2004) וני 2004) עד יום כ״ג בסיון התשס״ד (12 בי  (2 בי
ז וני 2004) עד יום ב׳ בתמו ז התשס״ד (20 בי  ומיום א׳ בתמו
מלא את ד י לו השר יוסף לפי ני 2004) ואי ו ד (21 בי  התשס־
ת הסביבה מיום כ״ד בסיון התשס״ד (13 כו  מקום השרה לאי

וני 2004).  ביוני 2004) עד יום ל׳ בסיון התשס״ד (19 בי

ן ל מימו א ר ש  י
 מזכיר הממשלה

ני 2004) ו ז התשס״ד (28 בי  ט׳ בתמו
 (חמ 3-3281)

 ס־ח התשס״א, עמי 168.

 סייח התשס״א, עמי 158.

ת פרקליט ר ש דעה ולפיה על מ י להו מנ ן ז  תיקו
ז ר כ בת מ ל חו א תחו ה ל נ י  המד

נה (מינויים), התשי״ט-1959 ת המדי דו  לפי חוק שי

ץ 2004 רך ההליך המתקיים בקי ם בזה, כי לעו עי די  מו
עמד למשרת פרקליט המדינה, תתוקן פסקה (3)  לבחירת מו
נה ת המדי רו דעה' שפורסמה לפי סעיף 21 לחוק שי  בהו
ל , ובה, במקום ״המנהל הכללי ש  (מינויים), החשי״ט-21959

בוא ״מנהל בתי המשפט״. ד המשפטים״ י ר ש  מ

ן מו שראל מי  י
 מזכיר הממשלה

ז התשס״ד (24 ביוני 2004)  ה׳ בתמו
 (חמ 3-274)

 י״פ התשס״ד, עמי 2386.
 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

ל סיעה ה ש מ י ש ו נ דעה על שי  הו

 לפי תקנון הכנסת

ם בזה, לפי סעיף 18ג;א) לתקנון הכנסתי, כי עי די  מו
ת ד ע  ביום כ״ו בסיון התשס״ד (15 ביוני 2004), אישרה ו
ראות סעיף 8וא לתקנון הכנסת, את  הכנסת, בהתאם להו
ל סיעת ״מרצ-הבחירה הדמוקרטית-שחר״; י שמה ש ו נ  שי
ישראל חברתית ל הסיעה הוא ״יחד (  שמה החדש ש

 דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית״.

וני 2004)  כ״1 בסיון התשס״ד (15 בי
 (חמ 3-864) ,

ן בלי בן רי  ראו
שב ראש הכנסת ו  י

 י י״פ התשכ״ח, עמי 590: התשמ״ט, עמי 1798.

א י ש ן נ י סג ו נ דעה על מי  הו

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

ע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די י מו  אנ
 משולב], התשמ״ד-1984', שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)

 סייח התשמ״ד, עמי 198.

12.7.2004 , ד ז התשס״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  3352 ילקוט הפרסו



ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב ם ל ש י ר ו נ  מי

ני משפחה, התשנ״ה-995ו י  לפי חוק בית המשפט לענ

ף 2(ה) לחוק בית המשפט  בתוקף סמכותי לפי סעי
ר שר המשפטים, שו באי , ו  לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י
ל , ת״ז 050792910, לרשם ש ם מוראני די  אני ממנה בזה את נ
ום י־ב ני משפחה במחוז חיפה, החל בי  בתי משפט לעני

לי 2004). ו ז התשס״ד (1 בי  בתמו

 אהרן ברק
ן ו י א בית המשפט העל י ש  נ

וני 2004) ז התשס״ד (22 בי  ג׳ בתמו
 (חמ 3-2666)

 סייח התשנ״ה, עמי 93ג.

ת י ת ד ה ה צ ע ו מ ב ה ב ר ר ה ב ד דעה ב  הו
ל העמק ד ג  מ

, ם [נוסח משולב] י י ד הו ת הי ד תי ה רו  לפי חוק שי
 התשל״א-971ו

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק י ד  אני מו
, התשל״א-1971', ם [נוסח משולב] י י ד הו ת הי ד רותי ה  שי
ל העמק תהיה בת שבעה ד ת מג י ת ד עצה ה  קבעתי שהמו

:  חברים והרכבתי אותה כדלהלן

 שם מסי זהות

ן 067916247 ו  אברגיל שמע
 בן חיים עמרם 067917356
דה 053530507 הו  יוגגריס י
ורי 304380215 ן י י נ  מי
 מלכה יוסף 058275918
דה 067897348 הו  מנחם י
 עמר יעקב 067479998

לי 2004) ו ז התשס״ד (1 בי  י׳יב בתמו

ן ו אל שר י ) אר ג ־ ו 4 מ 0 ח ) 

ש הממשלה א  ר
 י סייח התשל״א, עמי 130; התשנ״ט, עמי 86.

ת נפט ר ט ל מ ה ע ז ר  הכ

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

ב- ־ ף 44(7) לחוק הנפט, התשי  בתוקף סמכוחי לפי סעי
לכת גז טבעי ל הקמת מערכת להו ז בזה ע  1952', אני מכרי
. כעל  לפי סעיף 10 לחוק משק הגז הטבעי, התשסיב-22002

 מטרת נפט.

 תוקפה
 בינואר 2002).

ל 2004) ר התשס״ד (22 באפרי י  א׳ באי
 (חמ 3-3387)

 יוסף פריעקי
ת ו מי ת הלאו ו ר התשתי  ש

 סייח התשי״ב, עמי 322.
 סייח התשס״ב, עמי 55.

י שופטים ו נ ל מי דעה ע  הו

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

ף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח ע בהתאם לסעי י ד  אני מו
א המדינה, בתוקף סמכותו י ש נ , ש ' , התשמ־ד-984ו  משולב]

, מינה את: 2 ף 4 לחוק־יסוד: השפיטה  לפי סעי

ן ז ד רו ו  ד

הד  נגה או

ן ד גרשו ד ו  ע

ו אל ואג י  אר

ובר  נתן זלוצ׳

ון י החל ביום ד׳ בסי ז ל בית משפט מחו ם ש פטי  לשו
ד (24 במאי 2004).  התשס־

ני 2004) ו ז התשם״ד (22 בי  ג׳ בתמו

ד ) יוסף (טומי) לפי ג _ 6 מ ° ח ) 

ר המשפטים  ש
, עמי 198. ד  ם״ח התשמ־

 2 ם־ח התשמ״ד, עמי 78.

י שופטים ו נ ל מי דעה ע  הו
, התשמ״ד-1984 לב]  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משו

ף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח ע בהתאם לסעי י ד י מו  אנ
א המרינה, בתוקף סמכותו י ש נ , ש י , התשמ־ד-984ו  משולב]

, מינה את: 2  לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה

כל ברק־נבו ן פלורנטל מי ישקי א ו  אטלי

י רפאלי ר  רבקה פוקס שי

ד סארי ג׳יוסי ת חד פעת שטרי  י

י ת־פר ית תמר נאו לה גז י  אי

ן ורבנר ן חסדאי אהרו רו  דו

ץ בי ת ברקו י ד י ש ע י י פ  דניאל צב

י ו ל ־ על רז  גד אנגל י

ן ו ם החל ביום ב״ו בסי ל בית משפט שלו פטים ש  לשו
ני 2004). ו  התשס״ד (15 בי

ני 2004) ו ז התשס״ד (22 בי  ג׳ בתמו

ד ז יוסף (טומי) לפי 1 ־ 6 מ 0 ח < 

 שר המשפטים
 ם״ת התשמ״ד, עמי 198.

ד, עמי 78.  2 ס״ח התשמ־

ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב ם ל ש י ר ו נ  מי
י משפחה, התשנ״ה-1995 נ י ת המשפט לענ  לפי חוק בי

ף 2(ה) לחוק בית המשפט  בתוקף סמכותי לפי סעי
ר שר המשפטים, שו באי , ו י ני משפחה, התשנ״ה-995ו י  לענ
ל  אני ממנה בזה את עבאס עאסי, ת״ז 027556356, לרשם ש
ז ירושלים, החל ביום י״ב ני משפחה במחו י  בתי משפט לענ

לי 2004). ו ו בי ד ( ז התשס״  בתמו

ן בדק  אהר
ן ו א בית המשפט העלי י ש  נ

ני 2004) ו ד (29 בי ז התשס״  י׳ בתמו
 (חמ 3-2666)

 סייח התשנ״ה, עמי 393.

3353 12.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב י מ ו רס פ ט ה לקו  י



ם שניתנו  5. מספר הקולות הכשרי
 לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
זים  שם המועמד במספרים באחו

 בן צבי עמית 368 50.76
 בניםטי רפאל 153 10 ,ו2
 ויטנברג דב 204 28.14

עמד שנבחר לראש הרשות:  6. שמו של המו
 עמית בן צבי

 (שם משפחה) (שם פרטי;

ני 2004) ו ז התשס־ד (24 בי  ה׳ בתמו

ר ו א י ן ל ) אהרו ג ־ 2 י 5 מ ° ח ) 

עצת הרשות רות למו  מנהל הבחי
 המקומית מנחמיה

ה צ ע ו מ ת ל רו ת הבחי ו א צ ו ר ת ב ד דעה ב  הו
ת מנחמיה מי  המקו

ות (בחירות), התשכ״ה-1965 ות המקומי י  לפי חוק הרשו

ות ות המקומי י ף ו7(א) לחוק הרשו  בהתאם לסעי
ת צאו דעה על תו , נמסרת בזה הו  (בחירות), התשכ״ה-1965י
ת המקומית מנחמיה שקוימו ביום עצת הרשו רות למו  הבחי

ני 2004): ו ז התשס׳׳ד (22 בי  ג׳ בתמו

ם כלהלן: עמדי ת המו מו  א. אושרו רשי

 1. במ בראש מורם

ש תקומה למנחמיה  2. ט י

ו  3. ם מנחמיה שלנ

ת סיעת יחד  4. ע

ו קשורות ביניהן בהסכמי ת שהי מו  ואלה הרשי
 בחירות:

 1. במ בראש מורם

ו  2. עם ם מנחמיה שלנ

עו בתתום ל הבוחרים שהצבי  ב. המספר הכולל ש
ת המקומית 748  הרשו

ל הקולות הכשרים 724  ג. המספר הכולל ש

ל הקולות הפסולים 24  ד. המספר הכולל ש

ת מו ם שניתנו לכל אחת מרשי  ה. מספר הקולות הכשרי
 המועמדים:

 מספר
ות וכינוי הרשימה הקולות  אות/י

 במ בראש מורם 150
ש תקומה למגחמיה 35  ט י

ו 183  ם מנחמיה שלנ
 עת סיעת יחד 356

ת מו  ו. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשי
 המועמדים:

 מספר
ות וכינוי הרשימה המנדטים  אות/י

 במ בראש מורס 1
ו 2  ם מנחמיה שלנ
 עת סיעת יחד 4

ל א ר ש י ץ ל א ת ש ו צ ר ר א ב ד דעה ב י להו מנ ן ז  תיקו
לל סעין1 ן או הסבם הבו מ ים ע  יחסים דיפלומטי
ן בי א טו בו ת י ו ל י ב ותר, או המג ת בי פ ד ע ו מ  אומה ה

ל א ר ש י  מ

, התשל״ח-978ו בוא חופשי  לפי צו י

, בוא חופשי ף 3(2) לצו י  בתוקף סמכותי לפי סעי
ע כי: י ד  התשל״ח-1978', אני מו

שראל ן לי ת שאי דעה בדבר ארצו נה להו  ו. בתוספת הראשו
לל סעיף אומה ים או הסכם הכו  עמן יחסים דיפלומטי
2 שראל ן מי א טובי בו לות י עדפת ביותר, או המגבי  המו
יות דעה העיקרית), המילים ״איחוד נסיכו  (להלן - ההו

 ערב״, ״בחריין״, ו״טוניסיה־ - יימחקו.

 2. בתוספת השניה להודעה העיקרית, המילים
 ״אזרביג׳אך, ״בוסניה והרצגובינה־ ״טורקמניסטן״,
 ״טז׳יקיסטך, ״מוזמביק״, ״מונגוליה״, ״מרוקו״, ״סרביה
 ומונטנגרו״, ״עומן״, ״קאטאר״, ״קונגו-הרפובליקה

 הדמוקרטית״ ו״קמבודיה״ - יימתקו.

 3. תוקפו של תיקון זה עד יום י״ט בטבת התשס״ה (31
 בדצמבר 2004).

לי 2004) ו ז התשס״ד (ו בי  י־ב בתמו

ר ״ י ן ד ) רענ ג ־ 5 5 מ 2 ח ) 

ל משרד  המנהל הכללי ש
ה המסחר והתעסוקה  התעשי

ת מוסמכת  רשו
 ק״ת התשל״ח, עמי 1774.

 י״פ התשנ״ח, עמי 5288: התשנ״ט, עמי 1986 ועמי 3304.

עצה ת המו ו ש א ר ת ל רו ת הבחי צאו ר תו ב ד דעה ב  הו
ה ת מנחמי מי  המקו

ות (בחירות), התשכ״ה-1965 ות המקומי י  לפי חוק הרשו
ת וסגניו ש הרשו א ות (בחירת ר ות המקומי י  ולפי חוק הרשו

 וכהונתם), התשל״ה-1975

ות ת המקומי ו י  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
ות י  (בחירות), התשכ״ה-1965', ולסעיף 7(בא1) לחוק הרשו
ת וסגניו וכהונתם), התשל״ה- ש הרשו א  המקומיות (בחירת ר
ת רות לראשו צאות הבחי דעה על תו , נמסרת בזה הו 21975 

 המועצה המקומית מנחמיה:

ימו ביום ג׳ בתמוז התשס״ד (22  א. לקראת הבחירות שקו
 ביוני 2004):

ת המועמדים כלהלן:  1. אושרו הצעו

ת  ו. בן צבי עמי

 2. בניםטי רפאל

ב  3. ויטנברג ר

ל הבוחרים  2. המספר הכולל ש

עו בתהום הרשות המקומית 748  שהצבי

ם 725 ל הקולות הכשרי  3. המספר הכולל ש

ל הקולות הפסולים 23  4. המספר הכולל ש

 סייח התשכ״ה, עמי 248.

 ם״ח התשל״ה, עמי 211.

12.7.2004 , ד ז התשס״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  3554 ילקוט הפרסו



ן ו י ש י ת ר י י ל ת  ה

, התשל״ז-6ד9ו ם ננוסח חדש] דת הרופאי  לפי פקו

דת הרופאים [נוסח ת לפי סעיף 41 לפקו  בתוקף הסמכו
ריתי ע כי הו די , אני מו 2 י אצלה ל , שהו '  חדש], התשל״ז-976ו
תן לאלכסנדר אהרונוב, ת״ז י ן מס׳ 26645, שנ ו שי י  על ביטול ר

ר עקיבא, לצמיתות.  309075729, מאו

ני 2004) ו ד (22 בי ז התשס־  ג׳ בתמו
 (חמ 66ו-3) ,

ילד י ז רד  ו
פט בדימוס  שו

ש 30, עמי 594; ס״ח התשנ״ו, ד ת ישראל, נוסח ח נ י  י דיני מד
 עמי 335.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 2777.

ן ו י ש י ת ר י י ל ת  ה

, החשל־ז-976ו ם [נוסח חדש] פאי דת הרו  לפי פקו

ם [נוסת דת הרופאי  בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקו
ריתי ע כי הו י ד י מו , אנ 2 אצלה לי , שהו '  חדש], התשל״ז-976ו
תן לקטלינה ברלינר, ת״ז י ן מם׳ 11623, שנ ו שי י ת ר י י  על התל
ל ם מיום ט״ו באלו דשי ל 18 חו  1358914, מיהוד, לתקופה ש
 התשס״ד (1 בספטמבר 2004) עד יום א׳ באדר התשס״ו

 (1 במרס 2006).

ני 2004) ו ז התשס״ד (22 בי  ג׳ בתמו
 (חמ 3-166) ,

ילד י ז רד  ו
פט בדימוס  שו

ש 30, עמי 594; ס־ח התשנ־ו, ד נת ישראל. נוסח ח י  י דיני מד
 עמי 335.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 2777.

ן ו י ש י ת ר י י ל ת  ה

, התשל״ט-979ו ם [נוסח הדש] י י נ פאי השי  לפי פקודת רו

ם י י נ דת רופאי השי ת לפי סעיף 45 לפקו  בתוקף הסמכו
ע כי י ד , אני מו 2 אצלה לי  [נוסח חדש], התשל״ט-1979', שהו
תן לשלמה רחמיאל, י ן מס׳ 4247 שנ ו שי י ת ר י י  הוריתי על התל
ום ט״ו דש ימים מי ל חו  ת״ז 6850315, מתל אביב, לתקופה ש
י ל התשס״ד (1 בספטמבר 2004) עד יום ט־ו בתשר  באלו

 התשס״ה (30 בספטמבר 2004).

ני 2004) ו ז התשם״ד (22 בי  ג׳ בתמו

ילר י ז רד ) ו ג ־ ג 0 מ 2 ח ) 

פט בדימוס  שו
ש 32, עמ׳ 4ו6; ם־ח התשנ״ו, ד נת ישראל, נוסח ח י  י דיני מד

 עמי 336.
 2 י״פ התשס״ד. עמי 2777.

תים רו ן שי ת מ ה על הפסקה ב ז ר ב ל א  ביטו

דת הבנקאות, 1941  לפי פקו

דת הבנקאות, 1941',  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8טז לפקו
ני ו ז התשס״ד (22 בי ום ג׳ בתמו  אני מבטל את האכרזה מי

מה עצה מכל רשי ם שנבחרו חברי מו ת האנשי  ז. שמו
 ורשימה:

ש מורם: א ר מת במ ב  (1) מרשי

 1. בניסטי רפאל

: ת ם מנחמיה שלנו מ י ש ר  (2) מ

ב  ו. ויטנברג ד

ר יוסף  2. בצי

עת יחד: ת עת סי מ י ש ר  (3) מ

ת  ו. בן צבי עמי

ן ו  2. בנימין אמנ

ר לואיס בו לר אי  3. אלטשו

ן ו ן שמע ו  4. בן צי

ני 2004) ו ז התשס״ד (24 בי  ה׳ בתמו

ן ליאור ) אהרו ג ־ 2 י 5 מ 0 ח ) 

ת עצת הרשו רות למו  מנהל הבחי
 המקומית מנחמיה

 י סייח התשכ״ה, עמי 248.

ן ו י ש י ת ר י י ל ת  ה

, התשל״ז-1976 ם [נוסח חדש] דת הרופאי  לפי פקו

דת הרופאים [נוסח ת לפי סעיף 41 לפקו  בתוקף הסמכו
ריתי ע כי הו י ד , אני מו 2 י אצלה ל , שהו ' , התשל״ז-976ו  חדש]
לרי לוגמבורג, ת״ז תן לו י ן מסי 32223, שנ ו שי ת רי י י  על התל
ום ט״ו ים מי ל חמש שנ  311755037, מפתח תקוה, לתקופה ש
ר (ו בספטמבר 2004) עד יום י״א באל1ל ל התשס־  באלו

 התש״ע (31 באוגוסט 2009).

וני 2004) ז התשס״ד (22 בי  גי בתמו

ילר י ז רד ) ו ג ־ י 6 מ 6 ח < 

פט בדימוס  שו
, ש 30, עמי 594: סייח התשנ־ו ד ת ישראל, נוסח ח נ י ני מד  י די

 עמי 335.
 2 י־פ התשס״ד, עמי 2777.

ן ו שי י ת ד י י ל ת  ה

, התשל״ז-1976 ם [נוסח חדש] דת הרופאי  לפי פקו

דת הרופאים [נוסח  בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקו
ריתי ע בי הו י ד , אני מו 2 אצלה לי , שהו ' , התשל״ז-976ו  חדש]
ץ, ת״ז נוסובי דל מו תן למג י ן מס׳ 09284, שנ ו שי י ת ר י  על התלי
ל ום ט״ו באלו ל 21 ימים מי , לתקופה ש ד ו  014433064, מאשד
י התשס״ה (21 ום ו׳ בתשר ד י ו בספטמבר 2004) ע ד (  התשס״

 בספטמבר 2004).

ני 2004) ו ד (22 בי ז התשס־  ג׳ בתמו

ילר י ז רד < ו ג ־ י 6 מ 6 ח ) 

פט בדימוס  שו
ש 30, עמי 594: סייח התשנ״ו, ד ת ישראל, נוסח ח נ י  1 דיני מד

 עמי 335.
 2 י״פ התשס״ד, עמי 2777.

 י עייר 1941, תוס׳ 1, עמי 69; סייח התשל״ו, עמי 210.

3355 12.7.2004 , ד ז התשס״ ם 5313, כ״ג בתמו י מ ו רס פ  ילקוט ה



נה או מטעמה או ביזמתה, או  בנינים שהוקמו בירי המדי
די המדינה, ובנייתם החלה לפני ב־ט בטבת  שנרכשו בי
שרה לפי  התשנ״ה (ו בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאו
, עד יום י״ב בטבת 2 ן והבניה, התשכ״ה-965ו ו  חוק התכנ
ים ך שנתי  התשנ״ט (31 בדצמבר 1998), ובנייתם החלה בתו
ר התכנית כאמור, על המקרקעין המפורטים שו עד אי  ממו
נים  להלן, המתוחמים בצבע בחול בתשריט, הם שיכו

 ציבוריים:

 המקום גוש הלקות

ן 39596 28  מצפה רמו

 באר שבע, 38161 ג21, 214
 רמות א׳

 באר שבע, 38314 6-1, 15-8, 32-17
 נחל בקע 38317 33-2, 40-35

 באר שבע, 38353 5-1, 8 - 10, 22-17 , 37, 38
 שכ׳ ו׳

10 ,5 ,4 5815 , ן  מודיעי
 בוכמן

 צפת 13218 14
14 13219 

י נו  התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבי
ד פתוח ת שהמשר בשעו ן בהם בימים ו י ניתן לעי ן ו כו  והשי

 צביה אפרתי
 מנהלת אגף הפרוגרמות
ן כו ד הבינוי והשי  משר

 לקהל.

וני 2004)  כ״ז בסיון התשס״ד (16 בי
 (חמ 3-74)

 סייח התשכ״ה, עמי 307.

מית י הועדה המקו ל חבר דעה על בחירתם ש  הו
ן ולבניה קריות ו  לתכנ

ן והבניה, התשכ׳־ה-1965  לפי חוק התכנו

ן  בהתאם לסעיפים 19(א1ץ1), 21 ו־22 לחוק התכנו
 והבניה, התשב״ה-1965', נבחרו הרשומים מגיה לחברים

ן ולבניה קריות:  בועדה המקומית לתכנו

ית קרית מוצק׳־ן רי רי - ראש עי  חיים צו
ן עצת העיר, קרית מיצקי דה - חבר מו י  יוסי פר

ץ ק צ ו עצת העיר, קריה מ י - חבר מו בדבנ  ניר דו
ן ית מיצקי עצת העיר, קו דמן - חבר מו  ארז פרי

ן עצת העיר, קרית מוצקי ר דהן - חבר מו  מאי
עצת העיר, קרית מוצקין ץ - חבר מו בי  יצחק הרשקו

ית קרית ביאליק רי  רפי ורטהיים - ראש עי
עצת העיר, קרית ביאליק מי דמרי - חבר מו  שלו
עצת העיר. קריה ביאליק  עמירם מסס - חבר מו

עצת העיר, קרית ביאליק  דני זק - חבר מו
עצת העיר קריה ביאליק ריאל - חבר מו  יוסף אז

די טפחות בנק  2004) בדבר הפסקה במתן שירותים בי
ת בע״מ.  למשכנתאו

ום ט׳ בתמוז התשם״ד (28 ביוני  תוקף הביטול מי
.(2004 

וני 2004)  ט׳ בתמוז התשס״ד (28 בי
ואב להמן (חמ 3-777)  י

 המפקח על הבנקים

י א ר ש א ת ל ע צ ו מ מ ללת ה ת הכו ו ר העל ב ד דעה ב  הו
ר בו תן לעי י ד הנ ו מ א צ  ל

ת תוץ־בנקאיות, התשנ״ג-993ו או ו ו  לפי חוק הסדרת הל

ות, ואות חוץ־בנקאי  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלו
ת הכוללת ר העלו עו ע ששי י ד שראל מו , בנק י  התשג״ג-993ו'
דש אפריל ר בחו בו ד הניתן לצי צעת לאשראי לא צמו  הממו

 2004 היה 7.99 אחוזים.

ני 2004) ו ד (29 בי  י׳ בתמוז התשס־

) דיר גבע נ ־ 2 4 6 מ 8 ח ) 

וות לדי דע ו  מנהל היחידה למי
 הפיקוח על הבנקים

שראל  בנק י
 ם״ח התשנ״ג, עמי 174.

ד סטטיסטיקה ו ב י דעה על ע  הו

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972

,  לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש]
דש ד המחירים לצרכן לחו ד ע כי מ י ד  התשל״ב-1972', אני מו

 מאי 2004 היה כמפורט להלן:

צע 2002 - 100.8 נקודות׳, ד על בסיס ממו ד מ  (1) ה
צע 2000 - 107.6544 נקודות: ד על בסיס ממו ד מ  (2) ה
צע 1998 - 114.5443 נקודות: ד על בסיס ממו ד מ  (3) ה

צע 1987 - 438.4298 נקודות: ד על בסיס ממו  (4) המד

צע 1985 - 778.2129 נקודות: ד על בסיס ממו  (5) המד
ד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 27,574,777.79 ד מ  (6) ה

וני 2004)  ג׳ בתמוז התשם״ד (22 בי

) שלמה יצחקי ג ־ 8 9 מ 2 ח ) 

 הסטטיסטיקן הממשלתי
נת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; סייח  דיני מדי

 התשל״ח, עמי 201.

ים רי בו נים צי ר שיכו ו ש י ל א  הודעה ע
ים (הוראת שעה), רי בו נים צי כו  לפי חוק רישום שי

 ה תשכ ״ד - 964 ו

נים כו ם שי שו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רי
ים (הוראת שעה), התשבי׳ד-964ו', אני מאשר כי רי בו  צי

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 סייח התשכ״ד, עמי 52: התשנ״ד, עמי 147; התשנ״ט, עמי

 93: י״פ התשנ״ה, עמי 1646.

ז התשס־יד, 12.7.2004 ם 5313, כ״ג בתמו מי  3356 ילקוט הפרסו



ש א שב ר ו רך דין נתן לרר, ת״ז 050704709 - י  עו

ת לוין, ת״ז 059123174 - חברה רי ן או רכת די  עו

 יהודה בפיר, ת״ז 030375190 - חבר

ני 2004) ו ז התשס״ד (20 בי  אי בתמו

) יערוק רובברגר ג ־ 2 6 מ 5 ח ) 

ן ו ית רמת השר רי ש עי א  ר

ר ר ת ע ד ע י ו ו נ  מי
ל קביעת ארנונה ות (ערר ע ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל־ו-1976

ף 5 לחוק דעה, כי בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
ות (ערר על קביעת ארגונה כללית/ ת המקומי ו י  הרשו
דה הו עצה המקומית אבן י , מינתה המו '  התשל״ו-976ו
ת ערר ד ע וני 2004) ו ום י״ב בםיון התשס״ד (1 בי בתה מי שי  בי

ן החוק האמור: י  נוספת לענ

ש א ב ר ש ו ן בן חמו - י ו ן שמע ו  רואה חשב
ונתן גליק - חבר ן י רך די  עו

ף - תבר  יקי אללו
וני 2004) ון התשם״ד (9 בי  כ׳ בסי

י  (חמ 3-265) עמוס עזאנ
דה הו ן י עצה המקומית אב ש המו א  ר

, עמי 252.  י ס״ח התשל״ו

ד ר ת ע ד ע י ו ו נ דעה על מי  הו
ות (ערר על קביעת ארנונה ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו-976ו

ף 5 לחוק  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעי
ל קביעת ארנונה כללית), ות (ערר ע ת המקומי ו י  הרשו
רית עמק חפר ו עצה האז , מינתה המו '  התשל״ו-976ו
ת ערר ד ע ום א׳ בניסן התשס״ד (23 במרס 2004) ו בתה מי שי  בי
ה חברים כמפורט ש ו ל ל ש ר בהרכב ש ן החוק האמו  לעני

 להלן:

ש א ב ר ש ו ן בועז נאור, ת־ז 055653760 - י רך די  עו

 יוסי ישראל, ת״ז 048677538

רי וולף, ת״ז 009272105  או

ני 2004) ו ון התשס״ד (13 בי  כ״ד בסי

ץ בי צקו  (חמ 3-265) נחום אי

רית עמק חפר ו עצה האז ש המו א  ר
, עמ׳ 252.  י ס״ח התשל״ו

נה ו נ ר לאר ר ת ע ד ע י ו ו נ דעה על מי  הו
ות (ערר על קביעת ארנונה מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו-1976

ף 5 לחוק  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעי
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), ת המקומי ו י  הרשו
ת רמת נגב, רי ו עצה האז , מינתה המו '  התשל״ו-976ו
ת ד ע ל התשנ״ט (5 במאי 1999), ו ום כ״ד באלו בתה מי שי  בי
ה חברים במפורט ש ו ל ל ש ן החוק האמור, בהרכב ש י  ערר לענ

 להלן:

ת קרית ים י י ר ש עי א ל סיסו - ר א ו מ  ש

עצת העיר, קרית ים מי טל - חבר מו  שלו

עצת העיר, קרית ים י - חבר מו  משה אבנ

עצת העיר, קרית ים ד מן - תבר מו י נ  לאו

עצת העיר, קרית ים ב - חבר מו לו  אדם אמי

ת העיר, קרית ים צ ע ו ל עוקיש - חבר מ ו א  ש

ני 2004) ו ון התשסי׳ד (8 בי  י״ט בםי

אל סים1 ) שמו ג ־ מ 7 ח ) 

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ולבניה קריות ו  לתכנ

הל ארנונה י מנ ו נ ל מי דעה ע  הו

ות (ערר על קביעת ארנונה מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו
 כללית), התשל״ו-976ו

ת ו י דעה בי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו  נמסרת בזה הו
, ' ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל־ו-976ו מי  המקו
ר י ום ז׳ באי בתה מי שי ית טבריה בי רי ת עי צ ע ו  מינתה מ
עז יוסף, למנהל ארנונה ל 2004), את בו  התשס״ד (28 באפרי

ן החוק האמור. י  לענ

 זוהר עובד
ת טבריה י י ר ש עי א  ר

ר התשס״ד (11 במאי 2004) י  כ׳ באי
 (חמ 3-265)

 י ס־ת התשל-ו, עמ׳ 252.

הל ארנונה י מנ ו נ דעה על מי  הו

ות (ערר על קביעת ארנונה מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו
 כללית), התשל״ו-976ו

ת ו י ף 2 לחוק הרשו דעה בי בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
, ' ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו  המקומי
ום י״ט באדר בתה מי שי ן בי ו ת רמת השר י י ר  מינתה עי
רית פפר, ת״ז ריה או  התשס״ב (3 במרס 2002), את גזברית העי

ן החוק האמור. י  54173984, למנהלת ארנונה לענ

 יצחק רובברגר

וני 2004) ז התשס״ד (20 בי  א׳ בתמו
 (חמ 3-265)

ן ו ת רמת השר י י ר ש עי א  ר
, עמי 252. ו  ס־ח התשל־

ר ר ת ע ד ע י ו ו נ דעה על מי  הו
ות (ערר על קביעת ארנונה מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו-976ו

ת ו י ף 5 לחוק הרשו דעה בי בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',  המקומי
ום י׳ בטבת בתה מי שי ן בי ו ת רמת השר י י ר נתה עי  מי
ן החוק האמור, ת ערר לעני ד ע נואר 2004), ו  התשס״ב (4 בי

ה חברים כמפורט להלן: ש ו ל ל ש  בהרכב ש

, עמי 252.  ס״ח התשל״ו

, עמי 252.  סייח התשל״ו

3357 12.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב מי  ילקוט הפרסו



דעה בדבר אישורה פורסמה  ו15ו/וג (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 4790, התשנ״ט, עמי 4992, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה (להלן - עדה המקומית לתכנו  הו
 הועדה), בהתאם לסעיפים 3 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת , הו  לצרכי ציבור), 21943
עדה מובנה ר ובי הו בו  דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי

שא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. י  ל

בע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
רוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ם המקרקעין ו שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף בע וחישו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי עדה מתכו דעה כי הו  בן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דתוף י ה  תזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה בו  לצרכי צי
ד את החזקה ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי ב  ש

 בה.

ל 26 מ״ר;  פתח תקוה - גוש 6368, ח-ח 244, בשטח ש
ד: דרך. יעו  הי

ית פתח רי י הועדה בעי ד  העתק התכנית מופקד במשר
דה ת העבו ן בו בשעו י י לעי ן רשא י ני  תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

ז התשס״ד (23 ביוני 2004)  ד׳ בתמו
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה פתח תקוה  לתכנו

 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

שב ראש ו  שי זינדרמן - י
ן צדוק - חבר  אלו

 משה חקלאי - חבר
ז התשס״ד (22 ביוני 2004)  ג׳ בתמו

 (חמ 265-ג< שמואל ריטמן
רית רמת נגב ו עצה האז ש המו א  ר

־7 י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו
ר/ 1943 בו  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צי

ן והבניה, התשב״ה-965ו  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מיתאר פת/1254 י  והבניה, התשב״ה-965ו
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהו
עדה  הפרסומים 2889, התשמ״ג, עמי 940, מוסרת בזה הו
ן ולבניה פתת תקוה (להלן - הועדה),  המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו ־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 943ו2, הו
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו עדה לחלוטין לצרכי צי  לו

שת הקרקע האמורה.  בדבר רכי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
דרש לשלוח לועדה, ים על כך, נ י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
, כללו את פרטי הרישום, אם ישנו ת לחיזוק תביעתו שי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ן ו  בפנקסי רישום המקרקעי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו ים שהוא תו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו דעה כי הועדה מתכו  בן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
ד את החזקה ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי ב  ש

י סעיפים 5 ו־ ד דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשב״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו ־90! לחוק התכנ
, ובהתאם לתבנית מיתאר פת/ '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה דעה בדבר אישו  22/1261 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 4333, התשנ״ז, עמי 3967, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה ;להלן - עדה המקומית לתכנו  הו
דת הקרקעות (רכישה  הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקו
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת , הו  לצרכי ציבור), 945ו2
עדה מוכנה ר ובי הו בו עדה לחלוטין לצרכי צי  דרושה לו

ליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה שא ו י  ל

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי  זכותו או ע
, כללו את פרטי הרישום, אם ישנו ות לחיזוק תביעתו שי  ראי

 פתח תקוה, גוש 6319 - ח״ת 244, בשטח של 47 מ״ר,
ל 45 מ״ר, לדרך.  לדרך: ח״ח 251, בשטח ש

ית פתח רי עדה בעי י הו  העתק התכנית מופקד במשרד
דה ת העבו ן בו בשעו י י לעי ן רשא י ני בל מעו  תקוה, ו

 הרגילות.

וני 2004) ז התשם״ד (23 בי  ד׳ בתמו
 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון
עדה המקומית שב ראש הו ו  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 943ו, תום׳ ו, עמי 32.

־7 פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-965 ו ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנית מיתאר פת/מק/

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

12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ׳׳ג בתמו מי  3358 ילקוט הפרסו



ת פתח י י ר עדה בעי י הו ד ית מופקד במשר  העתק התכנ
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  תקוה, ו

 הרגילות.

ני 2004) ו ז התשם״ד (ג2 בי  ד׳ בתמו

ן ו ) יצחק אוחי ג ־ ־ מ 2 ח ) 

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

פים 5 ו־7 י סעי דעה לפ  הו
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו

ן והבניה, התשב״ה-965ו ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו פים 189 ו־90ו לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
תאר פת/מק/ ת מי י , ובהתאם לתכנ י  והבניה, התשב״ה-965ו
רה פורסמה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  54/1232 (להלן - התכנית), ש
 בילקוט הפרסומים 4647, התשנ״ח, עמי 3774, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה (להלן - ו עדה המקומית לתכנ  הו
דת הקרקעות (רכישה פים 5 ו־7 לפקו  הועדה), בהתאם לסעי
ארת בתוספת דעה כי הקרקע המתו , הו  לצרבי ציבור), 21943
עדה מוכנה בי הו ר ו בו י צי ן לצרכ עדה לחלוטי  דרושה לו

ת הקרקע האמורה. ש י כ א וליתן בדבר ר ש י  ל

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ח לועדה, ו דרש לשל ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
פיהם את דעה המפרטת לסעי הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ף ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד י נת לקנות מ ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה הו ם לרכשה, ו י מד ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
ד את החזקה י רה ימסור מ ל אדם המחזיק בקרקע האמו ב  ש

 בה.

 תוספת

ל 223 מ״ר וש 6354, ח״ח 140, בשטח ש  פתח תקוה - ג
ל 153 מ״ר לדרך + 50 מ״ר  לדרך: ח״ח 142, בשטח ש

 לשצ״פ.

ת פתח י י ר עדה בעי י הו ד ית מופקד במשר  העתק התכנ
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ בל מעו  תקוה, ו

 הרגילות.

ני 2004) ו ז התשם״ד (23 בי  ד׳ בתמו

ן ו ) יצחק אוחי 3 ~ מ 2 ח < 

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

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

פים 5 ו־ 7 י סעי דעה לפ  הו
רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקודת הקרקעות (

ן והבניה, התשב״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ
ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
תאר פתי, ת מי י בהתאם לתכנ  והבניה, התשכ״ה-1965', ו

דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בבל סעיף שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דתוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו ו ב י י צ  לצרכ
ד את החזקה י רה ימסור מ ל אדם המחזיק בקרקע האמו כ  ש

 בה.

 תוספת

ל 109 מ״ר: ש 6389, ח״ח 4, בשטח ש ו  פתח תקוה - ג
ד: דרך. עו י  הי

ית פתח רי עדה בעי י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ ל מעו ב  תקוה, ו

 הרגילות.

ני 2004) ו ז התשס״ד (23 בי  ד׳ בתמו

» יצחק איחמן ־ מ 2 ח ) 

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

פים 5 ו־7 י סעי דעה לפ  הו

רכישה לצרכי ציבור), 1943 דת הקרקעות (  לפקו
ן והבניה, התשב״ה-1965 ו לפי תוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ת מיתאר פת/ י , ובהתאם לתכנ  והבניה, התשכ״ה-1965'
רה פורסמה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  7/1156 (להלן - התכנית), ש
 בילקוט הפרסומים 818, התשכ״א, עמי 669, מוסרת בזה
לבניה פתת תקוה (להלן - ן ו ו עדה המקומית לתכנ  הו
דת הקרקעות (רכישה ־ד לפקו ם 5 ו פי , בהתאם לסעי  הועדה)
ארת בתוספת דעה כי הקרקע המתו , הו י ציבור), 21943  לצרכ
עדה מוכנה כי הו ר ו ו ב י ן לצרכי צ עדה לחלוטי ו שה ל  דרו

ת הקרקע האמורה. ש י כ תן בדבר ר לי א ו ש י  ל

בות או טובת הנאה כלשהן בקרקע בע לעצמו ז  כל התו
ח לועדה, רש לשלו ד ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ף ו ר ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ן ו ם המקרקעי שו י  בפנקסי ר
ב הסכום הנתבע בבל סעיף שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו י ה . מפני ש רה,  חזקה בקרקע האמו
עדה מורה בזה הו ם לרכשה, ו י מד ר שלמענם עו ו ב י י צ  לצרב
ד את החזקה רה ימסור מי ל אדם המחזיק בקרקע האמו כ  ש

 בה.

 תוספת

ל 363 מ״ר, ש 6327 - חלקה 93, בשטח ש ו  פתח תקוה, ג
ל 89 מ״ר, לשב״צ; צ; חלקה 96, בשטח ש  לשב־

ל 2 מ״ר. לשב״צ; חלקה 176, בשטח  חלקה 97, בשטח ש
ל 7,564 מ״ר, לשב״צ.  ש

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

3359 12.7.2004 , ד ז התשס״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב מי  ילקוט הפרסו



 תוספת

 שטח להפקעה במ״ר

וש 6997 -  ג

 חלקה (בשלמות)

1,162 
879 
 ו 65

170 
171 
172 

ון ׳ בן גורי י הועדה. שד ד  העתק התבנית מופקד במשר
, וכל פו ב-י  68, ובאגף נכסי העיריה. כיכר יצחק רבין, תל־אבי

דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י י לעי ן רשא י י נ  מעו

ז התשס״ד (20 ביוני 2004)  ב׳ בתמו
ן זזולדאי (חמ 3-4)  רו

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ו פ י ב- ן ולבניה תל־אבי ו  לתכנ

י סעיךו 19 דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
רה פורסמה דעה בדבר אישו  כס/ 28/1 (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 3193, התשמ״ה, עמ׳ 2177, מצהירה בזה
ן ולבניה כפר סבא (להלן - הועדה), עדה המקומית לתכנו  הו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21945 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת,
דעה לפי סעיפים 5 ו ־7 לפקודה  אשר ביחס אליה פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 5209, התשס־ג, עמי 3567, ותוקנה בילקוט
ר  הפרסומים 5234, התשם-ד, עמ׳ 212, תהיה לקניינה הגמו
דעה זו ם פרסום הו ו ית כפר סבא מי רי ל עי  והמוחלט ש

 ברשומות.

 תוספת

ל 1,982 מיד; סך כל שטח  גוש 7614, חלקה 88, בשטח ש
ד: שצ״פ. יעו  ההפקעה: 150 נדר; הי

י ית ומפת ההפקעה מופקדים במשרד  העתק התכנ
ת ן בהם בשעו י י לעי ן רשא י י נ כל מעו עדה בכפר סבא, ו  הו

דה הרגילות.  העבו

יר התשס״ד (13 במאי 2004)  כ־ב באי
 (חמ 3-4)

 יהודה בן חמו
עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י

ן ולבניה כפר סבא ו  לתכנ
 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ע־ר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

דעה לפי םעין! 19  הו
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו

ן והבניה, התשכ׳׳ה-1965 לפי חוק התכנו  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
, ובהתאם לתכניה רח/ט95 (להלן - '  והבניה, התשכ״ה-965ו

רה פורסמה דעה בדבר אישו  3/1151 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 1324, התשכ״ז, עמי 557, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה (להלן - ו עדה המקומית לתכנ  הו
פים s ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הועדה), בהתאם לסעי
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת , הו  לצרכי ציבור), 1943־
עדה מוכנה כי הו ר ו ן לצרכי ציבו  דרושה לועדה לחלוטי

שת הקרקע האמורה. ליתן ברבר רכי שא ו י  ל

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
דרש לשלוח לועדה, ים על כך, נ י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ר לו בקרקע האמורה, בצירוף ש  זכותו או על טובת ההנאה א
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לםעיפיהם את הו ן ו  בפנקסי רישום המקרקעי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו ים שהוא תו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו דעה כי הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
ד את החזקה ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי ב  ש

 בה.

 תוספת

ל 96 מ״ר; וש 6368, ח״ח 90, בשטח ש  פתח תקוה - ג
יעוד: דרך.  הי

ת פתח י י ר עדה בעי י הו  העתק התכנית מופקד במשרד
דה ת העבו ן בו בשעו י י לעי ן רשא י ני כל מעו  תקוה, ו

 הרגילות.

וני 2004) ז התשס״ד (23 בי  ד׳ בתמו

) יצחק איחייז w מ ח ) 

עדה המקומית שב ראש הו ו  י
ן ולבניה פתח תקוה  לתכנו

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

י סעיף! 19 דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-965ו לפי חוק התכנו  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשב־ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
ת ד׳ ו דת שכנ  מס׳ 596, חלק מתכנית מיתאר מם׳ 432 - יחי
רה דעה בדבר אישו  דרום יפו (להלן - התבנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1996, התשל״ד, עמי 1125,
ו פ י ב- ן ולבניה תל־אבי עדה המקומית לתכנו  מצהירה בזה הו
דת הקרקעות  (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקו
 (רכישה לצרכי ציבור), 943ו־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
דעה לפי ר ביחס אליה פורסמה הו ש ארת בתוספת, א  המתו
 סעיפים 5 ו ־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2794, התשמ״ב,
ית תל־ רי ל עי ר והמוחלט ש  עמי 1325, תהיה לקניינה הגמו

דעה זו ברשומות. ו מיום פרסום הו פ י ב-  אבי

 ס־ח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

12.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב מי  3360 ילקוט הפרסו



י סעיןו 19 דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי עיבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-965ו ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס־
רה פורסמה שו דעה בדבר אי  ג/285ו1 (להלן - התכנית), שהו
רה בזה  בילקוט הפרסומים 4921, התש״ס, עמ׳ 4881, מצהי
עדה/ ע (להלן - הו ן ולבניה הגלבו ו עדה המקומית לתכנ  הו
י ציבור), דת הקרקעות (רכישה לצרכ  בהתאם לסעיף 19 לפקו
ארת בתוספת,  1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
־ד לפקודה דעה לפי סעיפים 5 ו  אשר ביחס אליה פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמי 2504, תהיה לקניינה
ום פרסום ת הגלבוע מי רי ו עצה האז ל המו ר והמוחלט ש  הגמו

דעה זו ברשומות.  הו

רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  התבנית), שהו
ן טעות בילקוט  הפרסומים 2732, התשנ״א, עמי 2315, ותיקו
עדה רה בזה הו  הפרסומים 4316, התשנ״ה, עמי 3809, מצהי
ת (להלן - הועדה), בהתאם בו ן ולבניה רחו  המקומית לתכנו
ף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943  לסעי
ר ביחס ש ארת בתוספת, א  (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
פים 5 ו־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעי  אליה פורסמה הו
 הפרסומים 4356, התשנ״ו, עמי 684, תהיה לקניינה הגמור
דעה זו ום פרסום הו בות מי ית רחו רי ל עי  והמוחלט ש

 ברשומות.

 תוספת

ד: בגיני ציבור. יעו וש 3655, ח״ח 77: הי  ג

ן י י נ כל מעו י הועדה, ו ד  העתק התבגית מופקד במשר
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י י לעי  רשא

ל 1,696 וש 20782, ח״ח 91, בשטח ש שב ניר יפה - ג  מו
רכי דרך מס׳ 21.  מ״ר, לצו

עדה המקומית י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
ת ו ע ש ן בו ב י י לעי ן רשא י י נ כל מעו ן ולבניה הגלבוע, ו ו  לתכנ

דה הרגילות.  העבו

ני 2004) ו  כ״ה בסיון התשס״ד (14 בי

) דניאל עטר 5 ־ מ * ח ) 

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ע ן ולבניה הגלבו ו  לתכנ

י םעין1 19 דעה לפ  הו
רכישה לצרבי ציבור). 1943  לפקודת הקרקעות (

ן והבניה, התשכ־ה-1965 ו לפי תוק התכנ  ו

ן ו פים 189 ו־90ו לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
, ובהתאם לתכנית מסי ג/5248 '  והבניה, התשב״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט ה בדבר אישו ע ד ו ה  (להלן - התכנית), ש
עדה  הפרסומים 3846, התשנ־א, עמי 1311, מצהירה בזה הו
ל המזרחי (להלן - הועדה), ן ולבניה הגלי ו  המקומית לתכנ
בור/ י צי כ דת הקרקעות (רכישה לצר  בהתאם לסעיף 19 לפקו
ארת בתוספת,  943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
דעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה  אשר ביחס אליה פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 3916, התשנ״א, עמי 3578, תהיה לקניינה
ום פרסום עצה המקומית דבוריה מי ל המו ר והמוחלט ש  הגמו

דעה זו ברשומות.  הו

וש 16962, ח״ח 13.  ג

, ן דל השעו י הועדה, מג ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
ת ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  ת״ד 515, כפר תבור, ו

דה הרגילות.  העבו

ני 2004) ו ז התשס״ד (30 בי  י״א בתמו
 (חמ 3-4)

ני 2004) ו  ב״ו בסיון התשס״ד (15 בי

 צבי חקלאי
עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י

ל המזרחי ן ולבניה הגלי ו  לתכנ

רר  יהושע פו
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ת בו לבניה רחו ן ו ו  לתכנ

 (חמ 3-4)

 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

ף 19 י סעי דעה לפ  הו

י ציבור), 1943  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ
ן והבניה, התשב״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
ר מסי ג/9458 ן עי ו בהתאם לתכנ  והבניה, התשכ״ה-1965', ו
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התכנית), שהו
עדה רה בזה הו  הפרסומים 4720, התשנ״ט, עמי 1583, מצהי
, בהתאם ן ולבניה עבו (להלן - הועדה)  המקומית לתכנו
י ציבור), 21943  לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ
ארת בתוספת, אשר ביחס  (להלן - הפקודה/ בי הקרקע המתו
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הו
 הפרסומים 5290, התשם״ד, עמי 2592, תהיה לקנייגה הגמור
דעה זו ום פרסום הו ת עבו מי י י ר ל עי  והמוחלט ש

 ברשומות.

 תוספת

ל 9.5 דונם.  ג1ש 18019, ח״ח 16, בשטח ש

ת י רי י הבניה בעי שו י ט מופקד במחלקת ר  העתק התשרי
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  עכו, ו

 הרגילות.

ן לנקרי  שמעו

ני 2004) ו ז התשם״ד (20 בי  א׳ בתמו
 (חמ 3-4)

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
לבניה עכו ן ו ו  לתכנ

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943. תוס׳ 1, עמי 32.

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

, 12.7.2004 ו 336 ד ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב מי  ילקוט הפרסו



פ ו ש י ש ר ו ד י ח דעה על בקשה ל  הו

 לפי חוק המקרקעין, התשכ־ט-1969

ל המקרקעין דוש ש גשה בקשה לחי ם בזה כי הו עי די  מו
 המתוארים בתוספת דלהלן.

דוש יש התנגדות לחי י להג ן בדבר רשא י י נ  כל אדם מעו
דעה זו. ום פרסום הו ם ימים מי שי ך שי  הרישום בתו

ם המקרקעין שו  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רי
י ימר 10, פארק תמר, רחובות, בשנ  ברחובות, רת׳ אופנהי
ש לו זבות י ף עותק אחד נוסף לכל אדם ש רו  עותקים ובצי

 במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 תוספת

ם (רחובות) מ׳ 145/04. שו ש רי ו ד  מס׳ סידורי: חי

 מסי תיק חריג: מ-45/04ו.

ן (מגידל).  העיר: אשקלו

ע גמ כספר 15 דף 59. ו ד  גוש שומה: 1246, חלקה/דף: 3; י

 שטח החלקה: 49,572 מ״ר.

 סוג המקרקעין: מקרקעין לא מוסדרים מסוג מירי.

 תיאור המקרקעין: אדמה ובנינים.

 הגבולות:
גוש 255ו (ארעי); ת ו  בצפון: חלקה 2, ארעי

;  בדרום: גוש 1247 ארעי
 במזרח: גושים 1256, 1249 ארעיים:

 במערב: גוש 1228 ארעי.

ר הזכות: בעלות.  תיאו

ת הפיתוח. ו ש ת בעלי הזכות: ר  שמו

 החלק: בשלמות.

ף 48 וש 1246, ספר 15 ד ל חלקה ו בג צו  זזעדות: נוצרה מפי
 (מג־דל), לפי שטר 2418/69, מיום 13.3.1969, בתצ״ר מס׳

.341/68 

ד (13 ביוני 2004)  כ־ד בסיון התשס־

 תמר פדיאנטה
 המפקחת על רישום המקרקעין רחובות

יות כו ת לוחות ז ר העג ב ד דעה ב  הו

, יות במקרקעין [נוסח חדש]  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכו
 התשב־ט-1969

ל גושי ות ש י כו דעה כי לוחות הז  נמסרת בזה הו
 הרישום מס׳ 39598, 39599, מצפה דמון, 400194 נגב
 (ת׳וילפה), 400244 נגב (שלאלה), 400189, 96ו400 נגב
וני 2004) ו ביום כ״ז בסיון התשס״ד (16 בי צג  (פורעה), הו
ן בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, ו ם יום לעי שי ו  למשך של
 רח׳ התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע, הממונה על מחוז
 הדרום, קרית הממשלה, רח׳ התקוה 4, באר שבע, ובמועצה

 המקומית מצפה רמון.

וני 2004)  כ״ז בסיון התשס״ד (16 בי

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר דרום

דעה לטי םעיןז 19  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת 4/מק/
רה פורסמה דעה בדבר אישו  2128 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5123, התשם״ג, עמי 350, מצהירה בזה
ן (להלן - הועדה), ן ולבניה אשקלו ו עדה המקומית לתכנ  הו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 943 ו 2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
־ד לפקודה דעה לפי סעיפים 5 ו  אשר ביחס אליה פורסמה הו
ית רי  בילקוט הפרסומים 5262 התשס״ד, עמי 1524, תוקנה לעי

דעה זו ברשומות. ום פרסום הו ן מי  אשקלו

 תוספת

ד: יעו  גוש 1205, ח״ח 3, 4, 5, 20; חלק ממגרש 10; הי
 שטח לבניני ציבור.

וני 2004)  כ״ז בסיון התשס״ד (16 בי

י ) רוני מהצר ג ~ מ 4 ח ) 

עדה המקומית שב ראש הו ו  י
ן ן ולבניה אשקלו  לתכנו

 ס־ח התשכ״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

י םעין1 19 דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ־ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
, ובהתאם לתכנית מפורטת 02/4/  והבניה, התשכ־ה-1965י
רה פורסמה דעה בדבר אישו  96/101 (להלן -•התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5139, התשס״ג, עמ׳ 831, מצהירה בזה
ן (להלן - הועדה), ן ולבניה אשקלו ו עדה המקומית לתכנ  הו
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),  בהתאם לסעיף 19 לפקו
 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
דעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה  אשר ביחס אליה פורסמה הו
יח רי  בילקוט הפרסומים 5262 התשם־ד, עמי 1524, תוקנה לעי

דעה זו ברשומות. ום פרסום הו ן מי  אשקלו

וש 1237, ח״ח 5, 6, 7, 8, 20; חלק  גוש 1205, ח״ח 20; ג
יעוד: שטח לבניני ציבור;  ממגרש 51; הי

ש 1240, ח״ח 15, ו וש 1237, ח״ח 3, 4, 6, 7, 8, 17, 19; ג  ג
רי פתוח: בו יעוד: שטח צי  22;מגרשים 104, 105: הי

ש 1237, ח״ח 3, 4, 20; מגרשים 1, 7; הייעוד: ו  ג
 דרכים.

וני 2004)  כ״ז בסיון התשס״ד (16 בי

י < רוני מהצר 3 ־ מ 4 ח ) 

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ן ן ולבניה אשקלו  לתכנו

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עיר 1943, תום׳ 1, עמי 2ג.

12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  3362 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 קביליו אריה
 אלסשססר לאה
 סליבקין אברהם

 מירקיו דינה
 קורובייניק מריס

 גליל;גליק) נעמי
 לוי צילה

 רחנטל אסתר
 רני מיכאל

 מזר הלן
 מובדלי שמחר!

 בריסקמן מרינה
 גבאי צילה

 אולמנסקי לידיה

01/08/2003 
23/12/2000 
12/04/2004 
25/04/2004 
20/04/2004 
17/04/2004 
30/04/2004 
16/05/2004 
19/08/2003 
21/05/2004 
26/02/2004 
11/08/1999 
15/08/2003 
07/05/2004 

 קביליו אניצה
 אלטשטטר ולטר נ

 תור שדה
 ינקלביץ׳ אלה

 בלפור עמנואל
 גליל (גליק) עזרי

 לוי יאיר

 פראוט פאולה פרי
 רדיו היימן

 מזר נרגל אורי
 מובדלי אבשלום

 דחורץ שרה
 סינגר לילי

 אולמנסקי מריו

1/9229 
 ן 1/9231
1/9232 ! 
1/9234: 
1/9235 
1/9236 
1/9241 
1/9246 
1/9249 
1/9255 
1/9256 
1/9259 
1/9260 
1/9261 

ך בר-טוב, רשם ר ב  בת-שבע א

ד אלי11  הרשם לעניני יחשה בתל אביב, וזח׳ הש&שה 2, י

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם הנעוח/ה הפטירה
 מכו
 תיק

 כהו רינה
 משה שושנה
 אליהו סימה
 זלצר יבגניה
 שריג שלמה

 שמאי קידמן
 שטרנהל דו

 אבאייב רפאל
 אדלשטיין דוד

 זפתי יחייה
 גואטה משה

 איתן דוד
 נוי נופר

 דויטש יוכבד
 מישל אלנה

 ניצן טל
 פלגןפלזן) חנה

 שלום אילנה
 ניצן טל

 גולדשטיין שמחה
 אלטשולר סימה

 קולקה דיצה
 סולומונוב אורה

20/04/2003 
26/02/2004 
24/10/2003 
01/03/2004 
29/07/1994 
27/10/2003 
23/12/1994 
26/01/2004 
27/06/2003 
08/08/2001 
30/06/1984 
30/01/2004 
24/03/2004 
20/03/2004 
07/10/1988 
15/12/2003 
28/03/2000 
09/10/2002 
22/01/1993 
20/08/2003 
30/09/1983 
15/03/2004 
28/03/2004 

 כהו יצחק
 משה יוסף

 אליהו שאול
 סירומה מיכאל
 סרולוביץ משה

 קוזלובסקי הנדלה
 שטרנהל פסי

 אבאיב דניאל
 אדלשטיין גניה

 זפתי יהודה
 גוטה רחל

 איתן מנחם
 קמפלר סופיה

 פרדס הדסה
 מישל פדריקה

 ניצן ברוך
 פולר יוהנה
 אזן שמעון
 ניצן נחמה

 גולדשטיין זהבה
 אלטשולר ברכה

 קולקה רמי
 רווח שושנה

ת ו ש ו ר  י
1/58784 
1/58787 
1 /58790 
1/58792 
1/58793 
1/58796 
1/58797 
1/58798 
1/58799 
1/58803 
1/58806 
1/58809 
1/58810 
1/58813 
1/58814 
1/58815 
1/58816 
1/58817 
1/58818 
1/58820 
1/58822 
1/58823 
1/58826 

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-1965
אה או ו ו ו קיום צ רושה, צ ו י צ ת ל ו ש ק ל ב ת ע דעו  הו

ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
ם גשו לרשמי , כי בתיקים המפורטים להלן הו  התשביה-965ו
ו ירושה, לצו ת בקשות לצ ו נ ת השו רושה בלשכו ני י  לעני

י מנהל עזבון. ו נ אה או למי ו ו  קיום צ

 הרשם לעניני ירושה בירושלים, רח׳ יפו 216, ירושלים

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 ווקנין יוסף
 ווקנין יוסף
 כהן מריס

 מתתיהו שושנה
 דורון רחל
 דורון רחל
 חכם בתיה

 זלצמ! משה
 פנחס שמואל
 לאבל רבקה

 גודוביץ חנה (חניתו
 בלואוסוב שושנה

 אביטן אורה
 קאופמן אינה
 רטוש דמיטרי
 יברבוים שרה

 קוז׳וקין סימפורה
 גולן מרים
 גולו מריס
 נדלר מאיר
 רייכנר דן
 רייכנר דן

 שושן ויויאן
 סלמן עדנה
 שחר צביה

 עיני אליהו
 הרשקוביץ צצליה
 אתן שמעון אריה
 נחמיאס אליעזר

 קצובסקי ולדימיר
 איציר רחמים

 לוין אלפרד
 פרפורי יחזקאל

 שרטר שושנה

16/12/2003 
29/11/1992 
20/03/2004 
12/06/2003 
19/04/2001 
25/04/2004 
21/10/2003 
24/05/2004 
24/02/2004 
19/08/2003 
12/01/2004 
27/01/2004 
23/05/2004 
17/04/2004 
05/11/2003 
27/09/2003 
11/11/2003 
19/08/2003 
11/11/1994 
23/05/2004 
25/10/1990 
25/05/2004 
15/01/2003 
14/08/1993 
05/05/2004 
23/04/2003 
02/12/2003 
06/11/2002 
05/05/2004 

 ווקניו עישה
 ווקנין סלומון

 כהן אליהו
 מתתיהו חיים

 בך לילי
 בך לזו

 חכם צדיק
 זלצמן בתיה
 פנחס פנחס

 לאבל מנחם
 ליפקין אידה

 בלואוסוב אלכסנ
 אביטן חיים

 שכטמן ואיסה
 וטוש סמלינה

 יברבוים איל יהונ
 קח׳וקין יעין

 יצחק בתיה
 יצחק יוסף
 נדלר נעמה

 רייכנר ראובן
 ריכנר חיה

 שושן אלבוט
 כהן יעקב

 שחו מודכי
 עיני מרסל

 רוזנפלד שלום
 אוזן חנה

 נחמיאס שרה

 אוברוסקיה חנה 16/06/2002
 איצו משה 19/08/2003
י 19/10/1997 יןהאו  לו
 שמש וחית 23/05/2004
 שנמל ונטה 20/04/2004

ת שו ו ר  י
1/9219 
1/9220 
1/9222 
1/9225 
1/9226 
1/9227 
1/9228 
1/9230 
1/9233 
1/9237 
1/9238 
1/9239 
1/9240 
1/9242 
1/9243 
1/9244 
1/9245 
1/9247 
1/9248 
1/9250 
1/9251 
1/9252 
1/9253 
1/9254 
1/9257 
1/9258 
1/9262 
1/9263 
1/9264 

ת או ו ו  צ
1/9217 
1/9218 
1/9221 
1/9223 
1/9224 

3363 12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  ילקוט הפרסו



 שם המבקעזי.ת
 תאריך

 מסי תיק שס המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעגיני ירושה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אלית
 (המשך)

 ענו רינה
 עבו רינה

 כהן מיכאל
 לוי פינקלברג

 קנטי שרה
 זגורין חנה

 קידז־נר מרדכי
 ורשבסקי זהבה

 נסר שושנה
 חבר נעה

 פרםקי איריס
ר ציונה  נ
 מורד ויוי

 אמדה מרדכי

 קו! זהבה
 גבאי שלומית
 קויפמן יצחק
 ירקוני דנורה

 גרפינקל אלכס
 גולדברג דניאל
 טננבאום בתיה

 שבו אהרון
 שבו אהרון

 גולדברג דניאל
 לוי אסתר

 מילוא רבקה
 לזרויץ סמדר
 קראוס רגינה
 לואיס או קח

 משולם אביגיל
 בראול יקמרינה
 יורס-שלי דורון
 אופנהיימר רפי

 וייזר אמליה
 כהן יעקב

 רם אדמונד
 בכור יוסף

 ברסטצ־קו זויה
 קרקוקלי גורג׳יה
 קוגלד אסנת אורן

 אמיר יעקב
 שמעוני מרגלית

 קפיצה מאשה חוה
 פריבס אריאל

 סותי יוסף 18/10/2001
 סורנייעקב 21/11/2001
 כהן אביבה 29/10/1999
 פינקלברג הרמן 1 17/12/2000

 קנטי גבריאל 23/01/1994
 זגוריו שמעון 19/01/2004
 קירדנד בלהה 08/02/2004
 ורשבסקי גדליהו 21/08/1978
 ממלוק שמחה 02/03/2004
24/03/2004 
02/04/2004 
06/09/2000 
23/10/2003 
14/02/2004 
28/03/1987 
04/02/2004 
05/10/2002 
12/10/2003 
05/03/1975 

 חבר מאיר
 וודק בלקנה

 בר חיים
 גבר רחל

 אמדה שרה

 נחשון בנימין
 הררי אולגה

 קויפמן נוריס
 ירקוני מרדכי

 רוזן רבקה
 יונגרמן רוזי מלכו 04/04/2000
 טננבאוםדוד 12/10/2002
 שבו נעימה 20/05/2003
 שבו אברהם 30/12/1979
 רוזייהז׳אק 17/11/1992
 לוי מיכאל 24/03/2004
 מילוא צבי 04/03/1975
 זמיר יעקב 30/05/1975
 קראוסיוסף 01/02/2003
 ורשבסקירבקה 21/07/2002
 םשולםרינה 30/11/1992
 בראול נדגידה 09/04/2004
 שלי ניסיס 14/03/2004
 אופנהיימר נירה 11/08/1998
 קזס מלכה 09/10/2003
 כהן שרה 12/07/2003
 רחמים שלום 16/03/1987
 בכור סובה 28/03/2004
 ברסמציקו מיכאל 10/02/2004
 סולימן חנינה 03/05/2002
 אורן מיכל 11/04/2004
 אמיר אלון 02/01/2004
 שמעוני אברהם 06/03/2004
 קפיצה אברהם 25/09/2003
 פריבס צפרירה 03/10/1962

1/58909 
1/58913 
1/58914 
1/58915 

1/58917 
1/58923 
1/58926 
1/58927 
1/58929 
1/58930 
1/58933 
1/58934 
1/58935 
1/58937 

1/58938 
1/58939 
1/58942 
1/58948 
1/58949 
1/58950 
1/58951 
1/58952 
1/58953 
1/58954 
1/58956 
1/58957 
1/58959 
1/58960 
1/58961 
1/58962 
1/58966 
1/58969 
1/58970 
1/58971 
1/58975 
1/58976 
1/58979 
1/58980 
1/58981 
1/58982 
1/58985 
1/58987 
1/58988 
1/58990 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המוח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 קדוש אלי
 צברי חיים

 סדובסקי אסתר
 צברי חיים

 שטיינר אוה והבה
 סולימן רחמים
 סלומון אליהו

 בן דוד גורם
 בורנשטיין שלמה

 הופטמן שרה
 בן חיל אליס
 בן חיל אליס
 בן חיל אליס
 שפיז אולגה

 חממי חיה
 פרידמן אבנר מרמי

 קינן רפאל
 יצחק עזרא
 כדורי מזל
 דהן זהבה

 גורגי אברהמ
 גורגי אברהם
 גולדמן מלכה

 נס צפורה
 סימן טוב מאיר

 קלמן ברק
 ג׳אברה עבד

 חי הדסה
 יוסף מותסד

 גלדשמין רבקה
 גולומב יעל
 ארבל תמר
 גולם צרף

 אלבוחיירי קויה
 בר-גת צבי

 יוסופוב בן ציון
 בר-גת צבי
 מזרחי דוד

 קרביץ לאה
 לוי פינקלברג
 הייטנר מנחם

 גל חנה

09/02/1999 
23/11/1994 
18/03/2004 
31/10/2003 
29/11/2003 
08/10/1999 
17/03/2004 
17/12/1998 
08/07/2003 
22/02/2004 

 קדוש משה
 צוברי יצחק

 מייזלס כרמלה
 צברי שרה

 שטיינר פיטר
 סולימן ממאמא

 סלומון נזימה
 בן דוד סימון

 בואנשמייןבטי
 הופממן טוביה

 בדדה גיאו אמילי 21/10/1972
 ברדהציון 19/06/1967
 ברדה אפרים 07/2003/ 01
 שפיזדב 05/12/2003
 חממי איתן 16/08/2003
 בו צור ישעיהו 15/04/1996

 קינן יצחק 17/03/2004
 יצחק יפה 22/11/2003
 כדורי משה 13/03/2003
 דהן גדעון 11/02/2004
 גורגי חנוכה 09/05/1987
 גורגיאסתר 15/06/1993
 אפריגןדחל 24/01/1977
 נסהנרי 31/03/2003
 סימן טוב טובה 01/03/2004
 קלמן אוה 08/08/2003
 גבארה חדרה 08/01/1982
 פולקמן אברהם 20/01/2004
 יוסף חליל 00/00/0000
 גלדשטין אליהו 07/02/2004
 גולומב שמואל 00/00/0000
 ארבל ראובן משר23/02/2004
 פטל רות 30/01/2004
 אלבוחיירי יוסף 01/02/2004
 ברטמן יחזקאל 10/06/1989
 יסופונה מלכו 10/03/2002
 ברסמן לאה 23/06/2003
 מזרחי רחל 13/11/2001
 מדמלשטיין משה 27/02/2003
 פינקלברג ברטה 15/03/2004
 הייטנר תמר 22/03/2004
 פולג שרה 08/03/2003

12.7.2004 , ד ז התשס״ ם ג1ג5, כ״ג בתמו מי  ילקוט הפרסו

רושות  י
1/58827 
1/58832 
1/58834 
1/58S35 
1/58838 
1/58840 
2/58841 
1/58843 
1/58845 
1/58848 
1/58851 
1/58852 
1/58853 
1/5S854 
1/58855 
1/58865 
1/58866 
1/58868 
1/58873 
1/58875 
1/58877 
1/58879 
1/58880 
1/58881 
1/58882 
1/58883 
1/58884 
1/58885 
1/58886 
1/58888 
1/58890 
1/58892 
1/58894 
1/58895 
1/58896 
1/58897 
1/58898 
1/58899 
1/58900 
1/58901 
1/58906 
1/58907 

3364 



 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

, יד אליזד י יחישה בתל אביב, רח׳ השלושה 1 נ  הרשם לעי
 (המשך)

 מס־ תאויך 1/58860 שטיין רחל 04/03/2004 לוי יצחק
 חיק שם הטניח/ה הפטירה שם חמבקש/ת 1/58861 אשרוב מישא משי 19/10/2003 אשרוב אהוד
ת 1/58862 מרגלית רות 25/04/2002 מנצר גבריאל שו ו ר  י

 1/58992 פרנסוא שיקלי פו 02/01/2003 יעיש מגי 1/58863 לוי שלום 10/01/1981 לוי מימי
 58994/ו פוזאילוב אילושו 28/12/2003 פוזיילוב בחור 1/58864 שמי מרגלית 21/01/2004 דתי חנה

ת 1/58867 דואק גולט 23/04/2003 אלאלוף אסתר או ו  צו
 1/58772 י אלדר נתן 09/2003/ 1 ו יעקבזון סמדר 1/58869 אדלשמיין פרידה 17/02/2004 אדלשטיין מרקו

 1/58785 בוצקובסקי ברוך 16/07/1999 בוצ׳קובסקי צחי 1/58870 כהן גניה 28/03/2004 כהן יעקב
 1/58786 בוצקובסקי זויה 11/10/2003 בוצ׳קובסקי צחי 1/58871 הירשל אלכמנדרו 25/01/2004 גלרטמ

 1/58788 זלמן שלמה 12/08/2003 זיו שושנה 1/58872 ולטר יוסף 17/03/2004 ולמר כרמלה
 1/58789 קוצינסקה פרנצי! 07/12/2003 סרטני אילנה 1/58876 שמר מרים 14/12/2003 תקומה שלי

 1/58791 ניימן אלנה 29/09/2003 לוי יהודית 1/58878 אפריגן מרדכי 20/12/1994 גולדמ! מלכה
 1/58794 סלוצקי ישראל 03/02/2004 סלוצקי הניה 1/58887 חן דליה 19/01/2004 חן שיר

 1/58795 וולמן רוזה 05/03/2004 נוף בלומה 1/58889 שוורץ אפרימ 14/03/2004 שוורץ הני
 1/58800 שיאונוב בוריס 13/02/2004 שיאונוב ויצס ישת 1/58891 למל מרקו 30/01/2004 למל פאולה
 1/58801 רימל מינדל 14/03/2004 וסרמן מריה 1/58893 סמבון מרסל 08/01/2003 ביטון שנטל
 1/58802 קליש אברהס 09/12/2003 קליש אסתר 1/58902 משהדי מלכה 2003/ 04/01 מלאך לאה

 1/58804 ויינבאוס פניה 19/01/2004 שלום מריאנה 1/58903 גריפנברג הניה 25/03/2004 הר גפן אפריים
 1/58805 קרדי שאול 04/01/2004 קרדי ברוריה 1/58904 קרצון טובה 21/06/2003 מחיי נורית

 1/58807 קותבוים גיטה 17/03/1993 בהירי ארליך חוה 1/58905 ערקי יחיא 23/02/2004 שוקר רחל
 1/58811 דיסטימן רגינה 31/03/2004 דיססלמן שלום 1/58908 אלון גאולה 15/02/2002 אלון גיורא

 1/58812 פבלוצקי קטלינה19/02/2004 כהן נורה 1/58910 פסטור וימרוד 27/11/2003 הרשביין רותי
 1/58819 וידיסלבסקי מרד! 29/03/2004 וידיסלבסקי סימה 1/58911 אתגר דב 10/10/2003 אתגר עליזה
 1/58821 קסיור פנינה 10/08/2000 מירון זהבה 1/58912 רענן משה 31/08/2003 רענו אביבה

 1/58824 סאיופיס גטה 31/12/2003 מייופיס ויקטור 2/58022 צדקת חליל 31/08/2003 אחבון צדקת דניאל
 1/58825 יעדי חוה 06/04/2004 יערי אליהוד 2/58861 אשתב מישא משי 9/10/2003ו מס בלהה

יבובועז 1/58916 בר שי משה 20/02/2004 בר שי ציונה  1/58828 מאיר מכס 11/11/2003 לי
 1/58829 פיורסקי רחל 23/12/2003 יצהר שלומית 1/58918 דוננברג לודויג 11/06/1998 דוננברג אטה

 1/58830 שטיין דרורה 08/07/2003 שטיין גוני 1/58919 אלטשולר שלמה 27/10/2003 אלטשולריוסף
 1/58831 ויסברגר שושנה 16/02/2004 ברון מריס 1/58920 עזיאל אדמונד בני 27/03/2004 עזיאל קראסימירה

 1/58833 מרגולץ רחל 13/01/2004 מרגולץידוד 1/58921 מרקוביץ מינה 18/03/2004 תובל אורית
 1/58836 לאוי ויצמו 06/02/2004 לאוי טויק שרה 1/58922 חסיד יצחק 14/02/2004 חסיד סחן

 1/58837 כץ פרימס 29/01/2004 כץ לולי 1/58924 משיח שם טוב 28/01/2004 משיח יוסף
 1/58839 ברקוביץ אולגה 19/03/2004 ברקוביץ בן ציון 1/58925 יהושע אלכסנדר 26/06/2002 לוי אלקן דת
 1/58841 סלומון נזימה 17/03/2004 ארביב רחל 1/58928 אליזוב מירה 26/02/2000 אליעז מרדכי
 1/58842 לב חנה 12/12/2003 שבתאי משה 1/58931 אשכנזי אלברמ 15/03/2004 אשכנזי אסתר

 1/58844 לסק אלקה 06/04/2004 לםק גיורא 1/58932 יער לילי 17/08/2002 יער אורנה
 1/58846 ברנט ליאון לאור 23/02/2004 שטרן רות רחל 1/58936 זבר זיוה 26/03/2004 תאומים יהודית

 1/58847 הבר נתן 19/02/2003 בל״ל 1/58940 כהן רחל 14/04/2004 כהובן-ציון
 1/58849 למקובסקי סלומו 11/04/1990 למקוסקי נמליה 1/58941 סליג אלי 19/11/2003 סליג שלמה

 1/58850 רחמים צברי 16/04/2000 רחמים מעיין 1/58943 קופילוב רות 04/03/2004 קופילוב מיכאל אל
 1/58856 שמיר פריידה 04/04/2004 לוי רחל 1/58944 בליצסן גניה 21/03/2004 בליצמן מילי

 1/58657 קוציו גרום 16/03/2004 שקמה מאיה 1/58945 עוזיאל גל 07/09/2002 גל עידו
 1/58858 סברדלוב הלל 02/05/2004 סברדלוב את אפרי 1/58946 אורנשטיין פרידה 29/02/2004 אוקין קנט

 1/58859 קליין חנה 28/02/2004 קליין דניאל דן 1/58955 סגל מרצל 29/08/2000 אופק ליאורה

5365 12.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ג5, כי־ג ב ו ם ג י מ ו ס ר פ  ילקוט ה



 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שס המבקש/ת

׳ השלישה 2, יד אליוד  הרשם לענעי ירושה בתל אביב, תז
 (המשף

 07/05/2004 סברדלוב שמואל
 9/05/2004 ו גלעד חיים

 27/04/2004 ליכטהויז רעות
 25/01/2004 גרש פוידריקה

 15/01/1986 המן מחמוד
 02/01/1958 חסן מחמוד

 14/04/2004 בר מעוז שירי
 07/02/2004 אנגל צבי

 09/11/2003 בלן נח
 05/12/2003 רוממו יהודית

 13/02/2004 סבג ג׳ולייס
 10/03/2004 וידיסלבסקי פנחס

 12/12/2002 ממייס סגגנה
 04/05/2004 כהו דבורה

 21/04/2004. מאיר סדרוף נידה
 29/09/2003 עוקלעאידה
 24/06/2003 בכר אברהם

 27/10/2003 אגבאריה עיסאס
 19/04/1974 קלאחנר צפירה
 04/02/2004 קלאוזנר צפירה

 04/01/2003 היטיב סאלח
 13/01/1996 מזיסיאנו שולמית
 01/10/2002 מרסיאנו שולמית

 08/05/2004 וייס ניבה
 27/02/2003 סלומון סופיה

 9/03/2004 ו זמיר שלמה
 29/02/2004 רוסנטל אנליה

 04/04/2004 דבי נסיס
 16/04/1982 סותמאןוג־יה

 06/03/2004 בוחבומ ארמנד
 8/08/1985 ו עותמאן וגייר!

 21/02/1996 שוורץ ויקטוריה
 20/06/1987 פלדמן אנה

 07/11/2003 לוידמןילנה
 21/12/1988 דודיו נעמה

 05/02/1999 התו יורם
 03/12/2003 קדח ממיאנה

 10/01/2003 גאנמורג(יפי חיים
 28/12/2003 אסור עליזה

 01/12/1974 פינסקו פסה ליאה
 24/03/2004 סוקול דבורה

 06/02/2004 עבד אלכריס ג׳בר׳
 01/06/2003 נגלר מיכאל
 11/01/2004 מנור אסתר

 1/21588 סברדלוב שרה
 1/21589 גלעד שושנה

 1/21590 ליכטהאח זקלין
 1/21591 גרש יצחק
 594 ו1/2 חסן אמנה

 1/21595 חסן חוסיין
 1/21596 ארד מרדכי
 1/21597 אנגל שרה
 1/21599 בלו בניתה

 1/21600 רוסמן מאיר
 1/21603 סב ג יצחק

 1/21607 ודיסלובסקי יוסף
 1/21611 ליג־עלס סמויה
 1/21612 אלחדס מרדכי

 1/21613 קרן שדה
 1/21615 עוקל סאמי

 1/21616 בכר רות
 1/21619 חיטיב רנא

 1/21620 סטודני חיים

 1/21621 ססודני שושנה
 1/21623 ח׳טיב אחמד

 1/21624 סויסה מסעודה
 1/21626 סויסה םימון

 1/21627 דותו נעים
 1/21633 סלומון אברהם

 1/21634 זמיר שמחה
 1/21635 רוסנטל שאול

 1/21637 דבי שי
 1/21638 סוסמאן מאלב

 1/21639 בוחבוס דוד שלמ
 1/21640 עוסמאן זהרה

 1/21641 שורץ פיליפ

 1/21642 הרשקופ פירוסקה
 1/21645 גולדבסר מיכאל

 1/21646 מוניץ דוד
 1/21647 הרס אלברט מרסי

 1/21648 קז׳ח יעקב
 1/21649 גאנטורג תוה

 1/21652 אסור יוסף
 1/21653 פינקו ארון

 1/21655 סוקול יעקב
 1/21657 ג׳בארין מחמוד

 1/21659 נאגלר מלציה
 1/21660 מנור יהודה

 תיק שם המנ1ח/ה המטירה שם המבקש/ת

אות ו  צו
 1/58958 סגל חזה 04/01/2004 אופק ליאורה

 1/58963 לוי יפה 29/01/2003 לוי אליהו
 1/58964 ליבמו נחמו 17/12/2003 ליבמו מאיר
 1/58965 רחמני דוד 09/09/2003 רחמני בתיה

 1/58967 כץ משה 12/03/2004 כץ שי
 1/58968 רודינסקי בלה 20/01/2001 רודינסקי צליליה

 1/58972 שפילמן יוסף 10/12/2003 שפילמן רות
 1/58973 אהרן חלידה 16/01/2004 ישראל סימה
 1/58974 עמר פרחה 04/11/2003 בן עטר אמיל

 1/58977 מזרחי אסתר 16/11/1997 קרן זהבה
 1/58978 ששון רשל 21/03/2004 חובב דנה
 1/58983 לדר חוה 01/02/2004 וייס רחל

 1/58984 שייר סלינה 17/09/2003 חומסקי מלבינה
 1/58986 גרבלר חירה מיר 29/03/2004 אירול גרבלר מלוו

 1/58989 בנדרסקי יעקב 29/02/2004 בנדרסקי ארסטו
 1/58991 רוזנר במינה 05/04/2004 רוזנר דורון

 1/58993 פולגר פייבל שר1 29/02/2004 פולגר יהודית
 1/58995 צורף מרסל 03/04/2004 צורף יחזקאל

אות ו צו ת ו שו ו ר  י
 1/58874 סלח יחזקאל 22/11/2002 סלח דוד

, רשם ר ג לבי י וסף ז  י

ד פל־ימ 15א׳ קדית T בחיפה, ש W T V הרשם לענמי 
עה י  הממשלה, ו

 מס׳ תאריך
 תיק שם המגזח/ה הפטירה שם המבקש/ת

שות רו  י
 3/19919 דמלליז

 1/21365 וורוציוקאלכס
 1/21561 גולדנברג חנה
 1/21562 הופרטיהודה

 1/21564 מור חוה
 1/21568 סקפינקר סופיה
 1/21569 פטצ׳וליה תאה

 1/21575 זיטוןשלמה
 1/21576 כץ טובה

 1/21582 ספיבק לאוניד
 1/21584 שמאילוב חי

 1/21586 אורלייב פינקו
 1/21587 הדרמרסלה

 13/10/2003 מולר ניקולס
 10/04/2004 וורנצ׳וק סופיה
 27/01/2004 גולדנברג סמיון

 31/07/2000 הופרט חנה
 14/04/2004 מור מיכאל

 20/09/2003 ספיבק קלרה
 12/10/2003 אידקלי לומאיה

 20/03/2004 זיתון דינה
 12/12/2003 כץ רפאל

 18/01/1993 ספיבק סבמלנה
 26/01/2004 שמאילוב ניסן
 04/03/2004 אורלייב אידה

 11/05/2004 הזר אברהם

12.7.2004 , ת התשס״ד מ ת ם ג1ג5, כ״ג ב מי  3366 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מכו תיק שם המנוח/ה הפטירה

 זומר קלריס
 כהן שולמית
 יעבץ אסתר
 לפר פנינה

 תורגמן אסתר
 איזידור יצחק הלנ-

 גנץ חיה
 ינקוביץ בתיה

 ברזילי יובל
 שמיר עדה
 גבאי איזה

 חומרי שושנה
 ניסנבוימ שלמה

 4/05/2004 ו
31/05/2004 
04/04/2004 
10/04/2004 
04/10/1987 
17/08/2003 
18/04/1988 
26/04/2004 
07/05/2004 
24/10/2002 
10/04/2004 
06/05/2004 
07/11/2002 

 אברמוביץ שמואל
 סיסו עזיז

 לייבה מרקו
 לפר צמח

 אביסרור יצחק
 הלפרין מרימ
 גנץ נח אריה

 לנצי פאולינה
 ברזלי נורית מרמ?
 נוימן מגדה>אסתר

 שטרית יהודה
 חומרי שמעון

 ניסנבויס דבורה

1/21631 
1/21632 
1/21636 
1/21643 
1/21644 
1/21650 
1/21651 
1/21654 
1/21656 
1/21658 
1/21662 
1/21665 
1/21666 

 הרשם לענעי יחשה בחיפה, שד׳ פל־יזם 15א׳ קרית
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

ר עח, רשם  לבנה ב

 הרשם לעניני ירושה בבאר שבע, רדד התקה 4, באר שבע

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המגות/ה הפטידה
 מס•
 תיק

 שיטרית אסתר
 שושן מרסל
 ברשאי שרה
 בונדר איגור

 קסו חיים
 בלמיס פרץ עיזה
 סולומונוב צפרו

 לסרי מוטי
 לסרי מוטי
 פקל קופל
 בצקי יוסף
 בצקי יוסף

 נחמן אליהו
 לנצנר דב

 אפק יעקב
 חורש לאומה

 איפרגן אלברט
 טריקי שמעון

 סבול רחל
 אטיאס חנה
 מלכה משה

 אשורוב סמיון
 יתיס יחיאל

25/10/1997 
02/02/1990 
10/10/2003 
10/04/2001 
09/06/1995 
09/07/1994 
15/11/2000 
14/07/2002 
26/03/1993 
17/10/2003 
23/12/2002 
17/05/2004 
07/06/1996 
29/09/2002 
19/04/2004 
10/01/2004 
14/01/2004 
02/02/2004 
15/09/2002 
05/01/1996 
13/12/2001 
04/10/2003 
24/04/2000 

 וייס יוסף
 שושן סלומון
 אודרוב אטה

 בתדר פבל
 קסו אלגינה
 פרץ גבריאל

 סולומונוב יאבנה
 לסרי(אוחנונה זוו

 לסרי ישראל
 פקל אוה

 בצקי סילביה
 בצקי אדלברט

 נחמן אידה
 לנצנר בלהה
 איציק מלכה
 חורש שמואל
 איפרגן סימי
 טריקי יצחק

 זוהר יעקב
 אסיאס דוד
 מלכה מזל

 אשורוב אלכסיי
 יתום שמעון

ת שו ו ר  י
1/8558 
1/8698 
1/8703 
1/8704 
1/8706 
1/8707 
1/8710 
1/8712 
1/8713 
1/8714 
1/8715 
1/8716 
1/8717 
1/8719 
1/8722 
1/8723 
1/8724 
1/8725 
1/8729 
1/8733 
1/8734 
1/8735 
1/8736 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנ\דו/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 סמובצקי יוסף
 אורבך אהוד
 גבריאל רון
 ואבו פרנק

 טל מיכאל
 אביטבול זוהרה

 סוריץ בורים
 סוריץ בורים
 הורודי יורם

 פלד רבקה
 אוסטרובסקי ויאצ

 ברזילי גליה
 ברזילי גליה
 נואה אליעזר
 שטרית משה
 סבן כוכבה

 שמבינסקי קלרה
 קדוש יעקב
 שניר נתנאל
 פנקס נעמה

 שלו זאב
 הלפרין דוד

 מנספלד בלה
 גוטר יוליה

 גליקסון חסיה
 אוסטימנקו גלינה
 סיקסיק אלברמ א

 סורקס הרמן
 קופרמן אנה

 פרידקס קורן אהו
 מרדכי יצחק דוד

 זעירא יפה
 סמרול קרו

 אעויסאת מחמוד
 אעויסאת מחמוד

ר הרצליה ו  תג
 בדיר טארק

 גרינבנד טטיאנה
 אריכא אריה
 זומר קלריס

02/05/1995 
31/01/2004 
10/05/2004 
04/09/2003 

12/05/2004 
19/05/2003 
02/09/2003 
10/02/2000 
14/04/2004 
21/02/2004 
08/04/2004 
08/02/2004 
09/05/2004 
24/04/2001 
13/04/2004 
30/04/2004 
08/04/2004 
12/04/2004 
08/03/2004 
13/05/2004 
30/04/2004 
06/03/1997 
15/03/2004 
21/03/2004 
15/01/2004 
23/03/2004 
21/04/2004 
07/08/2003 
12/10/2001 
03/01/2002 
14/02/2004 
02/05/2004 
23/03/2004 
06/02/1985 
06/01/1989 
16/04/2004 
05/06/2004 
23/04/2003 
20/06/1996 
01/08/2003 

 סטובצקי חיים
 אורבוך דב

 רון הדי
 זאבו מלי

 טל אליעזר
 אביטבול דוד
 ויגדחון פניה

 סוריץ ילנה
 איצקוביץ יונה
 טלסור שלמה

 פוקס קלמן
 בחני מחלי

 ברזני זכי
 נואה חוה

 שטרית יהודה
 מבון מסודי
 רוטר שרה

 קדוש סטלה
 שנירד שלמה

 מרקין יהודית
 שויג נחמה

 הלפרין לאה
 מנספלד אלפרד

 גומר משה
 פינסקר עודד

 פריץ׳ מריה
 סיקסיק מכלוף מ
 סורקס אסתר פרי

 קופרמן פישל
 פרידקס מנחם
 מרדכי נעימה

 זעירא דוד
 גולדמן חנה

 עויסאת גמילה
 עויסאת אחמד
 שמעון יחזקאל
 בן הרואה משה

 פוברז׳סקי שיפרר
 אריכא נעמי

 אברמוביץ אדלה

ת שו ו ר  י
1/21661 
1/21663 
1/21664 
1/21667 
ת ו א ו ו  צ
1/21560 
1/21563 
1/21565 
1/21566 
1/21567 
1/21570 
1/21571 
1/21572 
 21573/ו
 574ו1/2
1/21577 
1/21578 
1/21579 
1/21580 
1/21581 
1/21583 
1/21585 
1/21592 
1/21593 
1/21598 
1/21601 
1/21602 
1/21604 
1/21605 
1/21606 
1/21608 
1/21609 
1/21610 
1/21614 
1/21617 
1/21618 
1/21622 
1/21625 
1/21628 
1/21629 
1/21630 
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 הרשם לעניני ידזשה בנצרת, דוד המלאכה 3, מנדת

 ש0 המבקש/ת
 תאריך

 שם המנודו/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשם לענעי ירושה בבאר שבע, רח׳ התקה 4, באר שבע
 (המשך)

 שני שמואל
 ברקל דורי

 סודג׳מן יפה
 תניב אללה מאלו

 ווסקו מדים
 בייסרמן מריס

 ח א מד סוב חי
 בסוס שלמה
 אנקרי חיה

 שדה חן יצחק
 לומברסקי;ברמ ש

 קניג אשד
 גולדנפרב לאוניד

 ויצר דוד
 ברודסקי בלה

 שניצר בדנה 7/04/2004 ו
 נרקליעקב 31/10/1999
 סורגמןחזן 02/10/1987
 חביבאללה מוחמ 02/02/2004
09/03/2004 
26/04/2003 
22/08/1989 
16/05/2004 
03/01/2001 

 ווסקו חיים
 ביימרמן יוסף
 חאמד מילאד

 בסוס מנשה
 אנקרי כליפה

 גורדו! אלישבע 21/07/1977
 אדלר יהודית 990 ו/29/11
 ישראל שמחה 04/04/1998
 גולדנפרב בוריס 02/01/1997
 ארופה זיצר רבקה 15/05/2004
 בוריסיוקולרי 14/03/2002

 לייבוביץ שמואל 01/03/2004 ליבוב יץ בנימין
 רוזנפלד רבקה 02/04/2004 רוזנפלד מאיר

 וייסמן אליעזר 05/02/1989 וייסמן לילי
 רובינגר דהה טוני 08/10/2003 וייסקופף שולמית
 רובינגר דוד 28/11/2002 וייסקופף שולמית

ת רושו  י
 5874/ו
1/5875 
1/5876 
1/5877 
1/5878 
1/5879 
1/5880 
1/5881 
1/5882 
1/5884 
1/5885 
1/5886 
1/5887 
1/5889 
1/5890 

ת או ו  צו
1/5873 
1/5883 
1/5888 
1/5891 
1/5892 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס
 תיק

ואות  צו
 1/8696 ז׳וקובסקי רבקה 01/01/2004 קלוייב מריה

 1/8697 כהןססי 22/04/2004 כהן בנימיו
 1/8699 אלאשבילי מרי 14/04/2004 טטרואשוילי נזי

 1/8700 מאיר יהודה 21/02/2004 מאיר חוה
 1/8701 זנגר יעקב 08/05/2004 זינגר שרה

 1/8702 קליין דחי 25/04/2004 קליין איזידור
 1/8705 פרנצמןאסיה 22/03/2004 פרצסן פיוסר

 1/8708 חזיזה אברהם 03/10/1992 בן סימון מאיר
 1/8709 חזיזה זוהרה 19/01/2004 בן סימון מאיר

 1/8711 מיכאלובה רחל 13/01/2004 אבזוב ניסון
 1/8718 אוסביטצב ארקד 10/01/2001 יגלסקיטטיאנה

 1/8720 סבוני גרציה 05/01/2002 רואס קמיל
 1/8721 חוברה יהודית 29/02/2004 חוברה חיים

 4/6633 מטוסביץ׳ סמית 02/02/2003 קצ׳קוביץ׳ סבטלנה
 1/8726 נפתלוביץרבקה 30/10/2003 נפתלוביץקלמן

 1/8727 גילמו יקמרינה 16/01/2004 בחרובילנה
 1/8728 דיכטרצציליה 27/04/2004 דיכמר חנוך

 8730/ 1 סרבריאנסקי ריבו2004/ 06/01 שלמניוק סבטלנה
 1/8731 מוריו טתי 12/01/2004 פרץ שמעון
 1/8732 הבר לילי 16/10/2003 פרץ שמעון

 לבנה בר עוז, רשם

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 3799 פורגש יוליה 3O12004 שחיבר יהודית
 יוכבד

 3781 פורגש חיים 652004 שרייבר יהודית
 עשאל «קיר 22CÜ4&1 עשהאל יצחק

 1341 הירש סימון 7.12004 הירש יעקב
 7456 קבלי גדעץ il •?94.29 אברהמי אורה
 0727 גולעזני מרים 2J004& אברהמי אורה
 2407 ששח משה 255.2004 ששון יהודית
 1913 קליין יוסף 11.1.2004 קליין צפורה

 8376 פרידמן ברכה 124.2004 פרידמן יהושע
 4620 יוסף אזקיאל 2004¿¿ יוסף אליס

 6495 ליבשיץ אנה 148.2003 ליבשיץ מיכאל
 0525 אברהם מרים 24122000 אברהם אברהם

 שושנה אנקור־שניר, רשם

 הודעות בתי הדין הדבניי0

ם י ל ש ו ר י י ב ר ו ז א י ה ן הרבנ י ד ת ה י  ב

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו ו ד י י ו  להו

 י״ח בסיון התשם״ד (7 ביוני 2004)

י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

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

 5306 חסידים יהודית 9.1995&2 דגן אילנה
 0252 ליברטובסקי יוסף 51.2004 ו רויטמן סבטלנה
 0278 טדייטל מריה 131.20O4 ררטמן םבטלנה

 '5692 דומברוסקי מרים 9A20O4 דור מיכאל
 7632 קתז יוסף 125.2004 קוט משה

 5537 חדד שרה 2632004 חדד אפרים
 7409 זילברברג ״זרה 340004 זך אבנו־

 6771 אדרעי משה 1642004 אדדעי שולה
 6017 שריפי שמואל 14.1.2004 שריפי דניאל
 5611 מימון אפרים 8A2004 מימון אסתר

 גרשוביץ עדה 5991 םדגולים 22120003 גרשוביץ עדה
 ברוניסלבה

 בן צ!זן נהזדאי, המזכיר הראשי

12.7.2004 , ז התשם״ד ם 5313, כ״ג בתמו מי  3368 ילקוט הפרסו
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 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוה/ה הפטירה שם המבקש/ת

 4128 דיינגה איליה 13A2004 קורנב ויקטוריה
 1993 רפפורט גצקל 255.1989 רפופודט תמה

̂ם מירה  0087 פלוס גנה 452004 פ7
 0550 צם תמרה 5052000 צם מעייה

 6003 בר עם גבריאל 152004 בר עם אלעד
 79M בן גיאת הלן 29.22004 טרח חנה

 7415 כהן צבי 552004 עזרא צפודה
 1102 גרטייביץ אפרים 652004 נרשוביץ דוניז

 4169 פורת אהרן 452004 פורת חנה
 1163 חפר יעקב 1542004 חפר פנינה

 5479 בוטושוילי 752004 בר־שביט דניאל
 שושנה

 5415 דומב תזה 81.2004 דומב אהרון
 9704 חזן עליזה 452004 חזן שמעון

 2216 אבירי שדה 1952003 הון שולמית
 7804 פרקש דוד 842004 פרקש מלכה

 44סי פולק אליעזר 1352004 אד שושנה
 ל־פא

 ודלף חיים 9212 וולף צפורה 9.2005&1 ודלף חיים
 לאד,

 4695 בהן מרים 15120001 ידיד בת־שבע
 4687 כהן כוכב 2041994 יחיד בת־שבע
 8454 נוריאל אברהם 3042004 נוריאל אליהו

 9505 ברילנט אדמונד 1514.2004 ברילנט אילן קראל
 וילהלם

 י־ד בסיון התשס־ד (5 ביוני 2004)
 יצחק פרץ, המזכיר חהאשי

רי בחיפה ו ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 9450 גרמפל מיכאיל 360005 גרנפל יפים
 6847 דבח אברהם 51.120005 דבח עליזה
 9418 אילוז יוסף 151.1998 אילת שרה

 7869 ליפקובקר יוסף 2640004 ליפקובקר ראיסה
 4589 תזגברג אולגא 1S4O004 של מיום שרי
 901S סמסוב נדרה 2952004 עזרוב אק^זיה

 3587 מנדלוביץ משה 1340004 מנדלוביץ טובה
 5755 שולמן מינה 2650004 ליזרומץ עדינה

 7059 אהרן שמעח 2S1O0O4 אהרון אסתר
 4795 אברס רבקה 251.1990 אברם אריה

 2799 קלמר מרתה 9.11.2005 קלמר אברהם
 0552 סברדלוב רוזליה 2270002 סברדלוב ויצסלב

 7659 תורגמן שמעון 29.41981 תורגמן תחנלה
 5598 אילחגוב נרגיז 2552002 אילחנוב ישראל
 8217 לבנטר גורגיטה 1210004 ליודעים אלברט

 5566 זלמן קרול 242004 זלמן ארנון

ב ורי בתל־אבי ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

3369 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 4579 הלוי רחל 267.2005 הלוי יצחק
 6014 גבאי אליהו 1951995 גבאי שפיקה
 4425 שרעבי יחזקאל 1452004 שרעבי דליה

 8056 חמו אברהם 28.11.2002 תמו מדסל
 6358 אסאו שמואל 19.62002 אסאו גזיה
 2416 אהרון בן־ציון 290005 אהרח יטי

 0542 הר־יופי מגדה 642004 הר־יופי איתמר
 2024 פסקת אשר 2062X5 פסקת רנה
 4939 זוארץ שולמית 9.1.2004 !וארץ דוד

 1881 מנדל משה 17.10004 מנדל אליעזר
 8081 בנרויה פנינה 622004 בנרויה פנחס
 7714 בנרויה ליבנת 1752004 בנרויה פנחס

 1828 יעקובוביץ משה־ 2a220O4 יעקובוביץ איידי
 מנחם

 0117 בסל יצחק 11.41995 בסל בלהה
 4775 זריהן אגה 2222004 אללוף תתי

 %947 קביליו אותת 1642004 קביליו סולטנה
 2429 בן נון סימי 1670005 שלמה דהן

 1016 סגל מוהליבר 27.42004 סגל מוהליבר
 משה תמר

 9920 לאופר מדאה 3052004 לאופר דן שמעון
 1203 ויויורקה נח 1,42004 ויויורקה שולמית

 8307 שמ1ר מתילדה 2952004 שכטר יעקב
 8299 שכטז־ סולומון 14101987 שכטר יעקב

 0144 אבשלומוב 252001 אבשלומוב מנשה
 גאולה

 1002 שניידר מתם 50.2004 שניידר שלמה
 2904 שנידר נח 422001 שניידר שלמה

 2698 אנטלר חיים 1242004 אנטלר בטי
 Q578 הלפרן חנה ענת 19.62003 הלפרן אחרד
 9892 אישך רחמים 1442004 אישך אסתר

 2904 גרטלר יעקב 29.40004 גרטלר חיה
 9628 בלב סופי 951998 פרידמן רבקה
 9610 כלב אלברט 151971 פרידמן רבקה
 2494 סלם יעקב 7.122003 לבקוביץ תמר

 6843 צדנין מיכאל 16.122003 צדנץ יבעי
 3852 בודנהיימד 38.2002 בודנהיימר משה

 שמעץ־סיסו מנחם
 2455 וינטתיב עתנה 152004 וינטרוב מאיר

 0435 אלברט שמחה 29.3.2004 שניר דפנה
 5872 לוי אליהו 8.11.1991 ליי יהושע
 34נ» ביסp מלכה 1152004 ביסץ דוד

 1591 קוזובסקי צבי־ 5.61998 קתובסקי צפורה

 יקר אליעזר
 יעקב

 2732 עזייו שושנה 1052004 יקר אליעזר
 2724 עזיז אברהם 25.121976 יקר אליעזר

 'P958 גולדנשטיין 7.102003 ארז חנה
 מדטין

12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ .״ג בתמו מי  ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 6907 גורבטי נינה 3052004 עדין שושנה
 8267 חון רחל 2222004 חון משה
ץ יעקב 25.21996 חון משה  8259 ח
 8702 צלניק שמעון 25.11.200J שגב נירה
 1106 צלניק ל1טי 2411.2003 שגב גירה

 4734 קילימניק משה 31.80003 קילימגיק יליזבטה
 1880 ויינו־ יצחק U0O4.19 זילברמן קלרה

 2234 דרגיף אשר 2220004 דרגיף רחל
 9687 זח־ יוסף 31.2004 •י־ד עבר

 2583 ברגמן מרדכי 1232004 ברגמן בינה

 סומל אידה
 מקם

 0999 קיל תבה 1851995 סומל אידה
 5788 פרדו בת שבע 11.9.1989 תשו שרה
 5770 פרדו שמעו[ 241.2004 תשו שרה

 7371 זרביב פנחס 27.11.1976 זרביב במש
 2181 ווייס אלנה 532004 מזאי פדריקה
 9681 בודובניץ תזה 252004 בודובניץ יורי
 2011 ששח יעקב 3122003 ששון אורנה

 4719 לזר חד 1341995 לזר יוסף
 6610 לזר רתליה 17.11.2003 לזר יוסף

 7738 לבנגרונד מנפרד 1562000 לבנגרינד גל
 0873 מזרחי נחמה 16122003 עבר נחום
 6553 רדו אפרים 20.11.1991 רדו מנחם
 8269 סבג ויקטור 180.2004 סבג קלרה
 3613 אלזאם מקלוף 241.2004 אלזם רחל
 2410 אלוז רחמים 9.82003 אלוז דוד

 3746 גרינברג מתם 30.102003 בלתן• נחמה
 7804 תזנר תזה 162.2004 איזנשס״ין

 סילביה
 0497 רתקו־ יוסף 1022004 דרוקר אברהם
 4061 קלמן תזליה 11.22004 דסקלו אגיטה
 4599 בן הלל שרה 2O1.2004 בן הלל מיכה

 7700 זגרמק יעקב 81.2004 זגריזק רבקה
 8524 יחד בלה 31.1.2004 שקים פרידה
 6891 לוי אסתר 1010004 גרו שולמית
 1554 לוינסקי אסתר 21.9.1998 ברוך צפורה
 1914 ברוך בנו 31.10000 ברוך צפורה
 4327 קידנר ראיסה 70.2003 קימר סופיה
 3325 שירן גבתאל 1542001 שיח שבתאי
 4293 קידנר שמיל 2951997 קיז׳גר סופיה

 9664 בורנשטיין בלאה 21.101975 בורנשטיין מנחם
 9656 בורגשטיין גבריאל 270.1952 בורנשטיין מנחם
 1J17 גולדשטיין יצחק 7.12.1992 גולדשטיין יעקב

 מאיר
 7303 בן רב עקיבא 2551971 בן דב אבישי

 3770 דיין אלי 21.20004 די ץ אילנה
 2428 אלוז חגה 182.2002 אלוז דוד

 5099 יסיגסקי אסתרה 21.1.2003 דוד מרים
 9342 פתבורקין 11.22004 פריבוז־קין פניה

 מיכאל
 7699 ק עגת שושגה 19.1.2004 אופיר יהודית

 6615 ראיגורודצקי 822004 קוחרסקי מיכאל
 מאיה

ג י אב ־ ורי בתל ן הרבני האז ת הדי  בי

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 7715 ראובני אליעזר 27.20003 ראובני בתיה
 6243 לביא גיורא 2522004 לביא פרלה

 7510 אזרואל מסעוד 131.2003 אזרואל פריחה
 1132 רדזיגסקה ציפה 19.11.2003 עקיבא שרה
 1124 ודזוגסקה בצלאל 8.1994&1 עקיבא שרה

 8785 איינרידר חיה 6OO000 איינרידר א£זר
 9652 מן פרלה פנינה 442004 מן פליציאגו

 7702 טל יפעת 252004 טל חיים
 1155 גיטלמן מיכאל 181O2002 גיטלמן ליודמילה

 7487 ליברטובסקי 29.1.1994 שתר רחל
 אסחר

 1670 בשלמה חיים 552004 סוחר אמליה
 7286 יתמי סעיד 17.42004 ירומי גינה

 7728 םץ תזה דינה 19.1.2004 בהן חנה
 2875 טיב חנה 1042004 טיב ברוך

 2424 חגגיו בלה 952004 שינפלד עדינה
 0702 הירשפלד מאיר 1642004 הירשפלד עתת
 8811 תבקץ גריגות 9.20004 ריבקין אלכסנדר

 3416 מיכאל מילו 10122003 מיכאל חנה
 6140 שולומון אתטה 147.2003 שולומון יולי

 1776 איסייב עיה 3O7O000 אטינגוף בלה
 8198 שיגר איטה 27.80003 פלישר שושנה

 9318 אדגיאשוולי 10101992 אדגיאשוולי שלוה
 אושיאק

 3143 פריצקר רחל 1032004 פתצקר יצחק
 2844 קפלן ברכה 19.7.1994 אורבך אלה

 1682 קוגן אלה 121O2002 קוגן סנדר
 6712 גגיאר זק 2751986 נגאר רנה

 3250 רביגוביץ יורי 5102003 רבינוביץ גתגות
 1750 איסייב שמריה 352000 אטינגוף בלה
 7837 מצליח אריה 1532004 מצליח חוה
 8258 סלמי אברהם 81.2004 סלמי מלבה

 6123 פוחד שייגה 752004 פורוד דוד
 רחל

 1400 קרויטרו מאיר 16121996 קק גירעון
 צבי

 2836 קפלן יצחק דוד 3O3O004 אורבך אלה
 6699 גלילי מאיר 1252003 גלילי הלן גליה
 1061 ליבוביץ שפרינצה 252004 ליבוביץ םולומץ

 הרש
 9326 אדגיאשווילי 2482001 אדגיאשוולי שלוה

 סוגיה
 4162 איידלמן גליה 442004 אידלמן יעקב

 6819 מלמוד משה 26121998 מלמוד ישראל
 9715 ארוגוביץ שגידלה 642003 לייזר זהבה
 6528 חוגר ברברה 11.110003 דהן מרים

 4955 מלכביץ בותס 7.7O0O2 מלכביץ רחל
 1860 צקוגי יצחק 1620004 צקוני דוה

 1694 גגקין תבה 2311.1997 םישבוך
 ליודימילה

 6368 הלר ברכה 27.20004 גליק עליזה צירל

ז התשס׳־ד, 12.7.2004 ם 5313, כ־ג בתמו מי  3370 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

ב י אב רי בתל־ ו ן הרבני האז ת הדי  בי

( ת (המשך ו ע ד ו  ה
 תאריך 2708 לוי נחום 990 30.9.1 לוי שושנה
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת 2716 לוי מלכה 1011999 לוי שושנה
 3441 זילבר שמואל 1.20O4&1 הראל נירה

 שם המבקש/ת

ד ליזה  ח

 מסי תיק

ד ליזה 1.20004 בן ארצי דוה 1313 גרופר שלמה 13122X1 גרופר פנחס  2787 ח
 2779 דוד סאול 3060003 בן ארצי דוה 5930 סלומון ישראל 7.11O003 סלומון לאה

 8906 שובל לאה 2900004 שובל משה 2143 שואינגר שמואל שולדנגר מלכה
 4071 מרקוס עתאה 19.70003 גולדווסר מלכה 8871 אדלזון דוה 1852004 מטוסביץ תמר

 1486 צביבל מיכאל 2152000 צביבל יעקב 2819 דרגונו־ אוטו 31.121975 קנטרוביץ תמר־
 4298 פעקל תט 1600004 פינקל משה לידיה

 4649 אברגל רפאל 20122003 אברגל לאה 6932 חיחינאשוילי 59.2003 חיחיגשווילי וגה
 0062 ברלן מיכאל 2020004 ברלן אטי אברהם

 6898 גורבטי אברהם 1.21996 ארבל נילי 4719 ביטון אליהו 251.1967 ביטון מרים
 3921 מלמן שמואל 2360X3 מלמן צפורה 6652 חשפורקר חיים 842004 חשפורקר שרה

 2513 קרניאל חיה 422004 מוחלס שרה 2912 גוז טובה 121.2000 שכטר מגוחה
 4950 ג1ל1־שטיין ארנה 2851992 ששון תנן 7429 גת חיים 2952X3 שכטר מגוחה
ד  5547 א1סטר תת 1951999 אוסטר אשר 0675 זילברשלג שרה 19.12004 זי־לברשלג ח

יp אברהם 3081979 נוימן פנינה 8711 שטתת יוסף 2822004 שטחת שמואל  5501 נו
 אלפח־ 3536 הירש יצחק הירש צבי בנימין

 5632 לוי שלמה 7.122X3 אברהמי בתיה 7330 פיביש ניסה רחל 12112X3 מזרחי ליזה
 5417 ערמוני טובה 3122X2 גליק פנינה 4921 אופדנברג אלברט 209.2003 אופדגברג איגה

 4943 גולדשטיין 2951996 ששון רונן S006 גרמנט נתן 28.112X3 תמנו יעל
 6987 וינטר קל4זן 1.420O4 ויגטר מלבינה

 ששון רונן
 קולומן

ו אלברט 5375 פינטו סימי 49.2003 פיגטו עמרם ת  2712 גדרנו גסטון 170.2004 מ
 3429 וועג לח־רג 241.2004 דיג ירתקאל 1730 מ׳^וצינקו 2O220O4 ציבולסקי טבילה

 1711 בנוש חנה 1.2004 8 קצביץ שרה מריה
 2413 וכוטינסקי ובוטינסקי ילנה 5714 שאול צדיק 51.2004 אלטוץ טלי

 1967 שמואלי יעקב 1341991 שמואל־ת
 ובוטינסקי ילנה

 סולומון
 3094 קרבל יואב 1512004 ארבל יהונתן ליוינגםטון

 9211 שלום יונה 119.2X3 שלום צפורה 1746 דניאל שלו• 1222004 וצל1־ סיגל
 1241 קיסמן דוד 2882X3 יתח ברנים 8018 ח אברהם 220O4&1 ח לילי

-ותן מנחם  3905 קרפט שלמה 352004 סטרוגנו שרה 1079 דוסקל תזה 19.22003
 6941 קרפט עליזה 282.2004 סטרוגנו שרה 9519 תמר בדר 27.70003 יונה שולה

 1472 ביננפלר לאה 2552X1 ביננפלר יוסח חיים זקלין
 9202 ביעפלד יהודה 3122003 ביננפלד יוסף חיים 9527 תמר גורגיה 11.21999 יונה שולה

 זקלין
 גלברט יחיאל

 0952 תט עדה 17.80X3 רוט שמואל
 9705 טרובסקי ארקדי 862X2 טתבסקי םבטלנה 3326 גלברט יחיאל 153.2004 גלברט יעל
 אורה 8267 גרמנט נחמה 2232004 תמנו יעל

 2048 בן חמו אסתר 7.22X3 בן חמו יעקב 7219 לבקוב מרדכי 16.42004 לבקוב יואל
 8976 חנוכה יונה 14121998 חנוכה משה 9800 בירנבאום שלמה 2112X2 אטלן ליאורה
 8974 מדקוביץ גיאורג 14110X3 מרקוביץ יפה דליה 1794 מגל משה 1820004 מגל שולמית
 6138 שמילוביץ איטה 130X2 שמיר שמואל 4093 פתדמן מדי־ 244.2004 בר־אלי יפה

 סוסה מיטה רבקה
 0586 נחמיאס.טיטי 20.11.1994 נחמיאס ציון 6755 זסלר מאיר 1800x1 זסלר תמר

 6919 דביאל דבורה 207.2X2 גואטה פנינה 9096 שלמנגר פנחס 15121998 שליזנגר אסתר
 8747 דדוס אלי 245.2X3 דדוס אנט 3710 סגל שרה בלה 75.2004 סגל איתן

 8266 לוי יוסף 1462X2 לוי רחל 0149 אלפסי שמעץ 301.2004 אלפסי ליאור
 9094 נחמני רחמה 952X3 נחמני אליהו 5666 וינטר חיים וינטר תמר

 3565 שפר בלה 11.10004 שפר אנטולי 5505 הע אלברט 1811.1991 אגג חנה זנט
 1116 בוזגלו מזל 9.80X2 בר עוז מאיר 2110. אוזן רפאל 29.110X1 אלבז גוספץ
 6480 גרבלי פרחה 662X2 גרבלי יוסף 1813 שמע קלמנטה 1.9.1962 ססבון ענת

 1791 בניפלא מכלוף 27.10004 בניפלא גולי 4654 אמזלג גילברט 2511.1997 אמזלג מותס
 9613 בדאון סילביה 207.2003 בדאון דוד 0764 קליור 2610003 קלור ארקדי

 7812 סייג יעקב 25120X3 סייג תמי טת אלכםנדרה
 0528 מוח־ חנה 9.1.2004 לפיד אביבה 6290 אדלר דורה 2552004 קאופמן סוניה

3371 12.7.2004 , ד ז התשס״ ו ם 5313, כ״ג בתמ מי  ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנ1דו/ה הפטירה

 0621 מרקוביץ פרלה 2O22004 מרקיביץ חיים
 זלמן

 8535 אדמוביץ סימה 2052004 קינן שושנה
 p 9220 תנה 2451999 קליק דודון

 0844 תידגמן סימון 1612004 תורגמן נסים
 7377 שטמבוך מיכאל 1212004 רחמים טובה

 9080 לתנקי רעיסה 1042004 שמרץ פולינה
 3131 יאקובוביץ צבי 239.1998 יעקוםכיץ משה

 1668 גוגה סימי a7.2003 קורקוס מרי
 5360 מיבלוביץ מרקו 1252002 מיכלוביץ גבריאל

 אליאס
 1074 פרחי משה 251991 מרדן• ויקטוריה

 7464 שורץ שמחה 11.1.2004 שורץ רבקה־שיפרה
 9768 תבעשטיין 452004 אלבםייבה דעה

 פריידה
 1847 יחזקאל מותס׳ 252004 יחזקאל רחל
 3646 ליטבק סימה 22122X3 ספיבק יעקב
 9972 הס דבורה 2452004 גתות תנית
 4486 גרוס משה 6.1.2004 גרוס אהובה

 4781 פלג סולומון 3052004 פלג בינה
 4692 אלביור אסתר 31.1.20O4 שקלי צפירה
 3092 שניידרמן 2851994 בנסי יבגניה

 מדיאנה
 1839 וים יוסף 281.2004 מרצבסקי אילונה

 9117 וולר חיים 1952004 דולר רוני
 2079 גוטמן יוסף 29.11.2002 נוטמן קלרה

 1951 דובדנסקי משה 11.12200S דובזינסקי זהבה
 4912 שמיל תקה 2452004 שמיל מיתת

 י״ד בסיון התשם״ד (3 ביוני 2004)

 יצחק היקינד, סגן המזכיר הראשי

ורי ברחובות ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 4821 בהן שמעון 11.22004 עוץ אביבה
 0363 קותש יחיאל 2252004 קותש נמל
 1469 חודותבסקי 23122003 חודותבסקי

 אברהם אלכסנדר
 1477 חודורובסקי 249.2003 הודותבסקי

 סויבל אלכסנדר
 9804 הלפמן יוסף 1.22002 הלפמן משה
 9812 הלפמן צביה 23112003 הלפמן משה

 י״ח בסיון התשס״ד (7 ביוני 2004)
 חנוך גתביץ, הנחביר הראשי

ב ורי בתל־אבי ן הרבני האז ת הדי  בי

( ת (המשך ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח •׳ה הפטירה שם המבקש/ת

 3622 מוליחי יחיא 281.1988 מליחי אמנון
 2657 רובצים ישראל 2351997 רובצים אולגה
 1270 בנדרםקי סופיה 1852004 בגדרסקי יפים

 0444 סבו רחה 42.2003 פוקס דוד
 ישעיהו

 5652 קובי רפאל 27.42004 קובי סימונה
 1084 באראט תזה 17.42004 באראט יוסף
 2716 או^יp יהודה 2042004 אוחיק יורם

 6893 וייקסל מדים 1642004 שטיינר אנדרי
 7856 ליברמן דוד 2642X1 דיאמנט בלהה
 5236 גולדמן מנוחה 54.2004 בו־ יצחק חיה

 5202 סבן רחל 229.1997 סק יהודה
 1795 ק אמנון שושנה 551999 בן אמנון יובל
 6220 ליוחטר חיה 2652X4 זרגצקי אמירה
 9632 בן אמנון שלמה p 2522004 אמנון יובל

 0821 לוי רחמה 89.2X3 לוי נחל סוב
 כרמלה

 3630 מליחי שמחה 144.2X1 מליחי אמנון
 0610 ארזי נסי• 2010X3 ארזי בלה
 9576 בן חמו יעקב 832004! עבו חנה

 0911 עזתה חנניה 432X3 עזתה נחום
 7067 פול אליקיס 17.42004 פרל יהודית

 8117 מזרחי נחל 2.42004 אלגרבלי שרה
 3885 שמע לילי 17.42X2 ססבון ענת

 2128 אוזן פורטונה 752X3 אלבז גוספין
 7461 פירטל לוטי 242004 פירטל היינץ

 5062 לודמר רשלה 11.122003 לודמו־ נתן
 9529 ברקוביץ פולי 2520004 שעים פני

 8018 קנפ איזידור 7.122X2 קנפ יהודית
 8069 ליזר רבקה 7.9.1996 ליזר רון
 8051 ליזר לקר 1432004 ליזר רון

 7117 פלדשטיץ שבע 14700X1 מנו בתיה
 1888 הלי דוד 1042004 הלר חיי• חגי

 1852 חאנשוילי יצחק 1952004 חיאנשווילי שמחה
 5842 זכרביץ סולומון 1040004 איטקינה דווה

 6295 סמוסי ארנסט 47.1989 סמוסי מגדה
 0633 עמנואל בנימין 1341984 מיכאל תזל
 3511 סבן משה 7.9.20xו סבן יהודה

 5613 ברשישט שמעון 19.20004 ברשישת אסתר
 8575 וורטהים פאול 2222004 וורטהים חוה

 מאיר
 4361 ברוב דוד 19.11997 ברוב גרציה

 1122 דתן ינקו 1241996 פטר סטרול רוני
 6693 זלטקין פתרה 21.12004 אדם דניאלה
 7533 פינפטר ישראל 11.102X3 פינפטר חדוה

 יצחק
 7940 בח אסתר 2422X2 כהן אריה

 7165 עברון גדעון 39.2X3 עבתן עדה
 7460 קלנר זאב 1.1.2004 קלנר משה

ד, 12.7.2004 ׳ ז התשסי ם 5313, כי־ג בתמו מי  5372 ילקוט הפרסו



ע ב ורי בבאר ש ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע בי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 תאריך
 מכו תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 8004 סרי אבנר נח אייר ס״ד סרי אוחיח מוריה
 6272 ביבי אילן כי׳ט אדר נדד ביבי סימה
 5318 ארוגט יוסף כ״ח תמוז תש״ס ארוגט רחל

 2055 חייט שאול כ־א אדר א ם־ג אלמד^סי קל־־ה
 1691 טרופר תמר א אדר נח־ ברקוביץ יצחק
 3331 סרקוסטי אסתר ז אדר ס־ד סרקוסטי יעקב
 1596 אברהם רחמים כ״ח אייו־ נח־ אברהם ליליאן

 6883 בוקובזה חמסה י־ד אייר נ״ט בהן רחל
 7725 אינדרמן באבה ל ניסן ם־ד נתנזון אלה

 4542 ביטח רפאל ב״ז טבת סיד ביטון עליזה
 3641 כרמל פנחס ט׳ אב ם״ב כרמל שושנה

 3484 חייקין מרק י״ג כסלו נרה גרינברג אספיר
 אסתר

T מיארה אילנית  9840 אבורמר זוהרה כ־ד אדר ס

 י״ט בסיון התשם״ד (8 ביוני 2004)
 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

ן ו ל ק ש א ורי ב ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

, בתיקים המפורטים ן ת הדי גשו לבי ע בי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 1225 גבאי נאוה 752003 גבאי שמעון
 3542 צקול סמין 322004 דוויט אריסו
 2967 תפירו נוי חת 7.7.2002 תפירו עודד

 7825 חדאד 1אכי 1342004 חדאד רחמה
 3181 ברקוביץ ישראל JOOS 2511 ברקוביץ אוטיליה

 1826 שמרקין פירה 209.1999 בוריסוב בלה
 1784 שמרקין אהרון 7.81999 בוריסוב בלה

 1562 אבשלום עמרם 1542004 אבשלום בת־שבע
 6817 תורגמן מרדכי 2842000 תורמלן עזיזה
 6210 ברטפלד יסבה 71.2004 בר־פלד יואב

 יהושע

 ייח בסיון התשס״ד (7 ביוני 2004)
 אברהם ט־ץ, המזכיר הראשי

רי בנתניה ו ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס תיק שם המנוח/ה הפטירה

 2760 בלייברג יעקב 2222004 בלליברג חיה
 4514 פוקס אטה 1851999 פוקס יובל

 8745 מרדכי אהרון 1111.1992 מרדכי שולמית
 0883 מסורי פיורלה 21.2004 מסורי ראובן

 4511 קרטס לסלו 152004 קרטס לילי אגנש

 4352 נוי רונן 1062002 גוי דינה
 1060 זאגא יעקב 1אגא אסתר

 אבי
 6859 איוונובםקי 3Q42004 תורגמן איגוד

 ילנה
 7858 גירל לאוניד 2162003 ילטוגצב אירגה

 0519 סלמן נעים 2442004 סלמן רבקה

 2819 נעים אפריים 7.22004 געים פוטוגה
 7665 גליקמן ברברה 1542003 גליקמן עמגואל

 8239 אלבז רפאל 1552004 אלבז ז׳קלץ
 0784 בולגוראי פרידה 1752004 בולגוראי שמואל
 1122003 מרדכייב אדוארד  9621 מרדכי• ב מ

 4506 פוקס יצחק 27.102003 פוקס יובל

 6818 ליבו־ צבי 2O1.2004 ליבו־ משה
 3016 קגנובץ־ פאולינה 9.2001& קגוגוביץ ישראל

 0862 שולומוביץ לאה 11O.2003 זימן מרגלית
 3783 גרוס בנימין 3052004 גרוס עמי

 0028 דיב ליליה 31.8.2001 דיב אברהם
 0010 דיב יעקב 2461995 ריב אברהם

 4169 ווייס מרים 1852004 הר פז שושנה
 8463 ברוכאל גילברט 2852004 ברובאל סולוע•
 64S9 גחשון ברכה 47.2003 נחשון אברהם

 7048 קוזוקרו ישראל 3152003 חבה בתיה
 יוסף

 7055 קחוקרו שרה 252004 חבה בתיה

 י״ט בסיון התשסיד (8 ביוני 2004)
 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי

רי בטבריה ו ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשי

 תאריך
 מסי תיק ש• המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 סח אבנר נח אייר ס״ד סח אוחיח מוריה
 ביבי אילן כי׳ט אדר ס־ד ביבי סימה
 ארוגט יוסף כ״ח תמוז תש״ס ארוגט רחל

 חייט שאול כ״א אדר א ם־נ אלמד^סי קללה
 טרופר תמר א אדר נח־ ברקוביץ יצחק
 סרקוסטי אסתר ז אדר ס־ד סרקוסטי יעקב
 אברהם רחמים כ״ח אייר נח־ אברהם ליליאן

 בוקובזה חמסה י־ד אייר נ״ט בהן רחל
 אינדרמן באבה ל ניסן ם־ד נתנזון אלה

 ביטץ רפאל ב״ז טבת סיד ביטון עליזה
 כרמל פנחס ט׳ אב ם״ב כרמל שושנה

 חייקין מרק י״ג כסלו נרה גרינברג אספיר
 אסתר

 אבורמר זוהרה כ־ד אדר ס״ד מיארה אילנית

 7029 כהן יוסף 1452000 כהן סניורה
 2690 גינו אדלינה 1452004 גינו אברהם

 י״ג בסיץ התשס־ד (2 ביוני 2004)
 שלמה דידי, המזכיר הראשי

3373 12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  ילקוט הפרסו



 הודעות מאת הכונס הרשמי

ת רגל ט י ש  הח-עה על 3>טול צוו* כינוס/ פ

 מחוז תל־ אביב

ך סיבת בי טיל ק תארי  מס, תי
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ז כתיבת  ש0 החייב/ת ת״

 אבנרי יצחק 56431059 הקונגרס 11, תל אביב 11606 211/94 08/07/01 ניצול לרעת

 קליין אהרון 22140131 שד׳הציונות 49, אריאל 11738 110/96 03/06/04 ניצול לרעה

ם 12, ראשל״צ 11914 546/96 03/06/04 הסדר  בן לולו שמואל 53438321 המרמי

 אבן אליהו 57080921 מעלה השקמה 39, רמת ישי 12535 2118/99 02/03/04

 אב! חגית 27978279 מעלה השקמה 39, רמת ישי 12536 2115/99 02/03/04

 פורטל ציון 71368054 מושב רינתיה 4040, ד.נ. המ 13873 1678/01 27/05/04 (יצול לרעה

 תשובה יוסף 54248117 סמילנסקי 1, נתניה 15598 2096/03 02/06/04 פורסם בטעות

ז תל- אביב סף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחו ו  י

 מחוז חיפה

ן סיבי* ביטול י ד א  מס, תיק ת
 ביממ׳׳ש

 מס׳ תיק
׳י  כנ׳

ז כתובת ס החייב/ת ת״  ש

 עבדאללה רוני 33567363 ת.ד 220, כפר כיסרא 9955 454/00 01/04/04 ניצול לרעה

 לויטה ארז 54036827 שביל כסליו 15, גבעת רם /נ 10042 539/00 28/04/04 י דחיית בקשה

ן 10398 345/01 29/03/04 ניצול לרעה  מזרחי מירית 23922438 בן צבי 12, ק. מוצקי

 מריומה ויליאם 73732166 קדש 15, קרית חיים 10496 531/01 13/04/03 דחיית בקשה

 קדוש נסים 25745225 סוקולוב34, קרית אתא 10551 586/01 09/07/03 ניצול לרעה

ל 10586 620/01 22/03/04 ניצול לרעה א י מ ר כ  לרר פבלו אלחנדרו 321283855 צה״ל 100 ,

 לרר מוניקה ליליאנה 321283863 צה״ל 100, כרמיאל 10587 621/01 22/03/04 ניצול לרעה

 עודה רחאב 59935080 , כפר יאסיף 10915 417/02 29/03/04 דחיימ בקשה

 כהן מרים 53454203 חטיבת גולני 8/8, עכו 11031 568/02 04/04/04 דחיית בקשה

 עתאבא סאלח 23246366 , כפר מכר 11168 86/03 13/11/03 דחיית בקשה

, טמרוו 11316 220/03 07/01/04 דהיית בקשה י ז א ׳  חגיאזי מוחנ׳ד 35253707 שכונת חז

ז חיפה והצפון  לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ׳׳ר מנהל מחו

ת ר צ  מחוז נ

ן סיבת ביטול י ר א  מס. תיק מ
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם תחייב/ת ת׳׳ז כתובת

 אבירם יוחנן 817254 רח׳ כרמל 10 ת.ד 0668, מבעי 9107 21/93 12/01/04 מחיקת בקשה

 חביבאללה ויסאם 25999723 ת.ד. 128 , כפר עין מאהל 10860 179/02 08/03/04 דחייה בקשה

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

ז התשס׳׳ז־, 12.7.2004 ם 5313, כ״ג בתמו מי  3374 ילקוט הפרסו



ז באר- שבע  מחו

ד סיבת ביטול י ק תאר  מס. תי
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ז כתיבת  שם החייב/ת ת״

ר הגפן 232/3, אופקים 6341 1475/92 17/05/04 ניצול לרעה  בן עמי אריה 64571243 משו

 אלקובי רוחמה 58135401 836 , אילת 7489 3198/02 20/04/04 דחיית בקשה

ז באר- שבע ״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחו ר, עו י שנה אנקור-שנ  שי

המ״ש פות נושים ראשונות ומועד הדמו בבי  הודעות על מתו צווי כינוס. אסי

 מחוז ירושלים

ן ו  )מועד הדי
 ןשעוד

 מועד קייס אסיפת
 נושים ראשונה

ד מתן י י א  ת
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
י ״  כנ

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 זאור הדסה 302100862 האתרוג 35,גבעת ואב 3981 923/04 10/03/04 20/10/04 10:00 02/12/04 09:00

 ו״צמן משה 31913510 הדבש 207/1,ירושלים 3982 952/04 02/05/04 04/01/05 09:00 03/03/05 09:00

 ביטון אליעזר 56178601 רח׳ ניתאי הארבל 46,ירוש> 3993 924/04 24/03/04 | 21/09/04 11:00 02/12/04 10:00

רושלים ׳ש המחוזי בי ימו בביהמ׳ , הדיונים יתקי ס - י הבונ״ר ברח׳ יפו 216, י  אסיפות יתקימו במשרד

 בת-שבע אברך בר טוב, עו׳יד, סגו הכונ״ר, מנהל מחוז ירושלים

ב  מחוז תל-אבי

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיים אסיפת
 נושים ראשונה

ד מתן י י א  ת
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ז כתובת  שם ההייב/ת ת״

 ריזמן יצחק 3184611 צירצייל5,נתניה 13625 1335/01 01/05/01 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00

 צביח שלמה 47421169 האצל 22,ת״א ש.התקוה 14979 1150/03 27/11/03 27/06/05 14:00 00/00/00 00:00

 הג1אל גל 27236447 דפנה(בקרוואן) 17,רישפון 15489 1922/03 26/11/03 15/02/05 13:30 00/00/00 00:00

ן 25/1,תל-אביב 15596 1497/04 13/05/04 31/01/05 12:30 00/00/00 00:00  אדרי עופרה 57177412 בלו

 עותר ליאור 51633170 דגל ראובני 22,פתח תקוה 15706 1230/04 01/06/04 01/02/05 12:30 00/00/00 00:00

 גולן ע1פר 24325300 רמבם 9,בת י• 15569 1438/04 20/05/04 06/02/05 14:00 00/00/00 00:00

 ברים רון ענבר 52411477 הנרייטה סולד 27/1,תל-אב 15762 1127/04 31/05/04 13/02/05 13:00 00/00/00 00:00

 ליבוביץ נח 65082612 הברוש 5,עץאפריס 15808 1190/04 01/06/04 14/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 אל-גיא ניסים 56375058 משמר השבעה משק 107 ,ב׳ 15817 1236/04 23/05/04 15/02/05 13:00 00/00/00 00:00

 נריה שאלתיאל 59173369 האלה 2/2, תל מונד בית דגו 15915 1337/04 18/04/04 24/01/05 13:00 00/00/00 00:00

 כהן חני 23091408 נורדאו 13/3,כ״ס ת.2574 15937 1370/04 11/05/04 16/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 כהן שושנה 23642051 נורדאו13/3,כ״סת.2574 15938 1369/04 11/05/04 16/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 פרוזמנד יצחק 56349343 המעפילים 27,בת ים 15977 1571/04 23/05/04 14/02/05 13:30 00/00/00 00:00

 רוסק פזית 29488442 בורכוב 28/18,רעננה 16010 1487/04 20/05/04 09/02/05 14:00 00/00/00 00:00

 סלטינר מקס 15665326 מנחם בגין 1/39,גבעת שמו! 16033 1500/04 13/05/04 07/02/05 14:00 00/00/00 00:00

 םלטינר פטריםיה 15665334 מנחם בגין 1/39 ,גבעת שמו! 16034 1499/04 13/05/04 07/02/05 14:00 00/00/00 00:00

 בנטולילה דבורה 22992614 פנחס 7/2,פרדס חנה 16044 1562/04 19/05/04 08/02/05 13:00 00/00/00 00:00

 טביב אמנון 50305150 נעמן 2,ראשל״צ 16062 1574/04 20/05/04 06/02/05 13:00 00/00/00 00:00

5375 !2.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ם 13ג5, כ״ג ב י מ ו ס ר פ  ילקוט ה



 ממגד מדיין
 ושעה

 מו׳נד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

ך מתן  תארי
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כג״ר

ז כתובת  שם התייב/ת ת״

 בר גיל רוברט 13000724 שטמפפר 70,פתח תקוה 16064 1540/04 17/05/04 26/01/05 12:30 00/00/00 00:00

 סלמן אממן 57759763 אחר העם 5,רמת גן 16087 1599/04 01/06/04 06/02/05 13:30 00/00/00 00:00

ניס יתלףימו בביהמ״ש תמחוזי בתל אביב ו ב, הדי י הכונ״ר ברת׳ השלושה 2, תל אבי  אסיפות יתקימו במשרד

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

 מחוז חיפה

ן י  מועד הדי
 ישעה

 מועד קיים אסיפת
 משים ראשונה

ך מתן י י  תא
 צי כמיס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 כתיבת ||מס׳ תיק
י ״ נ כ | 

ז  שם החייב/ת ת״

 גנלים אזלג 310741202 שדי ירושלים 59,מעלות תר 11436 365/03 02/06/04 04/11/04 09:30 05/01/05 09:00

 צרור יריב עולים 256S1514 ,מושב בית חנגיה 11713 115/04 27/05/04 27/10/04 09:30 29/12/04 09:30

 לוי שמעון 55069389 סיגליות 4/3,קרית ביאליק 11767 169/04 27/05/04 27/10/04 10:30 29/12/04 09:00

 איבגי חיינו 68483460 יוספטל 8/20,קרית יס 11777 176/04 01/06/04 06/01/05 11:30 07/03/05 08:30

 לחאם זיאד 57618712 ,באקה אלגרבייה 11787 181/04 06/06/04 04/11/04 10:30 05/01/05 12:30

 פדידר, חגאי חביב 31811508 דרך הים 209,חיפה 11799 201/04 20/05/04 21/10/04 09:30 22/12/04 10:30

 גבל' אפרים 54122973 אוסישקין 44,קרית מוצקין 11838 230/04 24/05/04 19/12/04 11:30 14/02/05 09:30

 סבח־לוב גדליה 23518152 אושה5,קרית ביאליק 11836 237/04 06/06/04 11/11/04 10:30 12/01/05 09:00

 דוחן דוד 2017200 דרך צרפת 58א׳/6,וזיפה 11834 231/04 20/05/04 25/10/04 11:30 22/12/04 11:00

 שיחי חיליל אחמד 23166259 ,טמרה 11842 236/04 23/05/04 13/12/04 11:30 14/02/051 09:00

 אנשל אסף 56622657 ברלב15/8.חיפה 11852 286/04 23/05/04 19/12/04 09:30 14/02/05 09:00

 סופר יוסף 30164131 אפשטיין 25,חדרח 11856 252/04 01/06/04 06/01/05 09:30 07/03/05 08:30

 סופר מלכה 53470829 אפשטיין 5 2,חדרה 11857 253/04 01/06/04 06/01/05 09:30 07/03/05 08:30

 אבג׳ מיכל 58676404 הרדופים 4,יקנעם 11876 277/04 06/06/04 11/11/04 09:30 12/01/05 09:30

 גרינפלד דניאל שלזנ 51039006 המייסדים 27/6,נהריה 11887 283/04 08/06/04 14/11/04 10:30 12/01/05 11:30

 שטינברג צבי 28865061 שד׳ הנשיא 2,חיפת 11892 295/04 31/05/04 28/10/04 09:30 29/12/04 10:30

 ׳אגודניק יוסף 54542477 אסתר המלכה 18,חיפה 11898 302/04 23/05/04 19/12/04 10:30 14/02/05 09:30

 הקטור רויטל שחרי 36058964 תרדוף 2אי,כרמיאל 11910 312/04 02/06/04 06/01/05 10:30 07/03/05 09:00

09:00 07/03/05 09:30 05/01/0S 06/06/04 316/04 11916 כרמיאל,J/16 דמר׳ שמעון 56738206 החרוב 

 דו שמעון 13045992 כיכר ליבנה 2,קיסריה 11926 325/04 06/06/04 14/11/04 11:30 12/01/05 10:00

 מזרח• יחזקאל 50102904 קליבנוב 2,קרית מוצקין 11930 331/04 08/06/04 14/11/04 09:30 12/01/05 12:00

 מזרחי לאה 52081452 קליבנוב 2,קרית מוצקין 11939 339/04 08/06/04 14/11/04 09:30 12/01/05 12:30

ימו בביהמ״ש המחוזי בחיפה ונים יתקי פה, הדי י הכונ׳׳ר בשד׳ פל׳׳יס 15 אי, חי ד  אסיפות יתקימו במשר

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה ותצפוו

, 2.7.2004 ו ד ז התשס״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  3376 ילקוט הפרסו



 מחוז נצרת

ן ו  מועד הדי
 ושעה

 מועד קיים אסיפת
 נושים ראשונה

ד מתן י י א  ת
 צו כינוס

ק  מס. תי
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

ז כתובת  שם החייב/מ ת״

 מליל גזלן 24301798 נורדאו 19/1,עפולרו 11450 196/03 19/05/04 10/11/04 09:30 10/01/05 09:00

 אביב(אבי0ב1ל) עמו 63566038 ת.ד. 422,כפר תבור 11455 199/03 13/05/04 18/10/04 09:30 13/12/04 10:00

 ביגוון אליעזר 22229827 חבצלת 15/1,מגדל העמק 11603 1009/04 21/04/04 10/10/04 11:30 13/12/04 09:00

ל 11630 275/03 17/05/04 04/08/04 11:30 13/12/04 09:30 י  רחנקראנץ אהוד 24919920 אצל עו״ד פרחי אי

 עיאד מתמיד 59339523 רח׳ 616,יפיע 11750 1051/04 17/05/04 17/10/04 09:30 29/11/04 09:30

 ישראלי תמרה 13121538 ,כפר יהושוע 11764 1050/04 21/04/04 18/10/04 11:30 13/12/04 09:00

 בכר בנימין 69813145 ,מושב שדה אליעזר 11766 י 1048/04 21/04/04 17/10/04 11:30 13/12/04 09:00

09:30 13/12/04 10:30 17/10/04 29/04/04 106V/04 11790 חמודה סאלח 50044411 בועינה,בועיינה 

 אמםלם רוברט דוד 27071935 הקונגרס הציוני 22ד׳,עפולו 11808 1072/04 24/05/04 10/11/04 10:30 10/01/05 10:00

 אבני יצחק 1969039 שפירא 5/20,עפולה 11818 1076/04 19/05/04 18/10/04 10:30 13/12/04 10:00

מו בביהמ׳׳ש המחוזי בנצרת י נימ יתקי ו פה, הדי ס 15 א׳, חי י הכונ״ר בשד׳ פל״י ד מו במשר תקי  אסיפות י

 לבנה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

ז באר• שבע  מחו

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קייס אסיפת
 נושים ראשונה

ן מתן י ו א  ת
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייד

ז כתובת  שם החייב/ת ת״

 גימיבסקי אירינה 316971969 חיבת ציון 47/15,אשדוד 7961 5154/04 21/04/04 19/09/04 11:00 23/11/04 10.30

 גנאדי גליחוב 320479728 הכרמל 5,אופקי0 7946 5133/04 30/03/04 12/08/04 12:00 02/11/04 10:00

 ממרור שלמה 8228694 הציונות 9/26,אשדוד 7948 5135/04 30/03/04 12/08/04 09:00 02/11/04 10:30

 לזיט אלכסנדר 14617195 שד׳ השופטים 15/14,קרית 7956 5150/04 04/04/04 12/08/04 10:00 02/11/04 11:30

 שרביט נטלי 15862576 דקל 15,אשדוד 7962 5158/04 21/04/04 11/08/04 12:00 23/11/04 10:00

 קריםפץ אלון יוסי 32967028 בילו 264,אופקים 7963 5161/04 26/04/04 22/08/04 10:00 23/11/04 10:30

 םלמי אהחו 57418063 אופירה 22.אשקלון 7966 5163/04 21/04/04 12/08/04 11:00 23/11/04 10:00

 זיוגם אלכסנדר 311769228 רש״י 42/4,באר שבע 7967 5164/04 26/04/04 19/09/04 12:00 23/11/04 10:30

 אלבחר םלימאן 58971953 שכ׳ 3 בית 38,לקיה 7968 5165/04 06/05/04 11/08/04 10:00 02/11/04 10:00

 ברחגו שלמה 35815877 הרקפת 4/5,עיר גנים י-ם 7969 5166/04 26/04/04 11/08/04 11:00 23/11/04 10:00

 כהן מני 28676872 ישוב אשכולות 27,אש.כולוו 7972 5133/04 04/04/04 02/06/04 09:00 27/12/04 09:00
 אםולץ אבנר 22352355 גבריהו חיים 4/3,באר שבע 7977 5174/04 11/05/04 22/08/04 11:00 02/11/04 11:30
 עזרא דוד 32265183 שבי ציון 39,אשדוד 7975 5178/04 20/05/04 24/10/04 10:00 27/12/04 09:30
 ל1יט קלאודיה 11368404 שד׳ השופטים 15/14 ,קרית 7978 5179/04 20/05/04 12/08/04 10:00 27/12/04 09:30

י בבאר שבע ז ימו בביהמ״ש המחו י הכונ״ר ברח׳ התקווה *, באר שבע , הדיונים יתקי ת יתקימו במשרד פו  אסי

ז באר- שבע  שושנה אנקור-שניר, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחו

3377 12.7.2004 , ד ז התשם״ ו ם 5315, כ״ג בתמ מי  ילקוט הפרסו



 הודעות על הכרזת 0שיטת יגל

 מחוז ירושלים

 תאריך מתןצו
 פשיטת רנל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
ר ״  מ

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 יפרח שמעון 55866065 מושב גפן 65, 3852 770/03 01/04/04
 סעאדה סמיר 80231947 בית חנינה, ירושלים 3892 807/03 07/04/04

 ידוב אביבה 58056292 מושב כרמל 214, ד.נ. הר חברון 3909 816/03 01/04/04

 ידוב מנחם 59301366 מושב כרמל 214, ד.נ. הר חברון 3910 815/03 01/04/04

 הרוש יצחק מאיר 58784430 ברי מגדים 48, מבשרת ציון 3925 804/03 31/05/04

 גרוסמן דורון 50729201 ביתנקופה23,י-ס 3945 824/03 31/05/04

 בת־שבע אברן בר טוב, עו״ד, סגן הבמ״ר, מנהל מחה ירושלים

 מחוז תל־ אביב
 תאריך מתן צו

 פשיטת יגל
 מס. תיק
 גיהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ׳׳ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 כהן מנשה 73670051 אהבת ציון 20/7, תל-אביב 14417 1400/02 24/05/04

 בילדר לאוניד 14804215 אלי כהן 12, הרצליה 14477 1514/02 . 20/05/04

 רפפורט ירון 23889140 זלמן שז״ר 18, רמת פולג נתניה 14518 1526/02 19/04/04

 יעקוביאן רויטל 37546140 לדז׳ינסקי 8, רחובות 14712 1843/02 03/06/04

 גוטליב רותי 53312476 התאנה 18, פרדסיה 14850 2161/02 07/06/04

 מאור מירב 55418248 באר גנים 81, אבן יהודה 14933 1006/03 24/05/04

 נוה(שלו) רחל 54779095 קהילת סלוניקי 6, תל־אביב 15357 1736/03 30/05/04

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

 מחוז חיפה
 תאריך מתן צו

גל  פשיטת י
 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
י ״ נ  נ

 שם חחייב/ת ת״ז גתובת

 ח׳לאילה קיפאח 26418095 , כפר נחף 10834 347/02 30/05/04

 בן עוויאל בתיה 52191863 רח׳ שושנת הכרמל 10, חיפה 11051 600/02 27/05/04

 חדאד נטלי 11537842 התשבי 16/1, חיפה 11166 82/03 20/05/04

 עואד עסאם 58521733 , כפר יאסיף 11413 302/03 12/05/04

 יוסף סלים 70851860 שד׳ תרומות, עמק הירדן 11513 213/03 17/05/04

 ברקעינת 28604965 אלחריזי 14, תל אביב 11547 554/03 20/05/04

 עביר ז יא ד 54839576 , ג׳ת 11565 522/03 03/06/04

 אמסלם יוסף 50447853 ז׳בוטינסקי 3/22, קרית ביאליק 11583 553/03 02/06/04

 לגנה בר עוז, עו״ד, סגן הכוג״ר, מנהל מחת חיפה והצפון

 3378 ילקוט הפרסומים 5313, כ״ג בתמוז התשס״ד, 12.7.2004



 מחוז נצרת

 תאריך מתן צי
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ׳׳ר

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

p עקיבא מיכא 58788795 גוש עציון 4, טבריה 10998 225/02 17/05/04  ס

 מחמוד עלי ח׳ליל 58198359 ת.ד. 840 , כפר ריינה 11070 242/02 29/04/04

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר־ שבע

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 שם החייב/ת ת׳׳ז כתובת

 יואב רחמים 30634372 בני אור 10/58, באר שבע 7582 3330/02 04/05/04

 ברבי דניאל 23791601 זהרון 3/18, אילת 7711 9115/03 20/04/04

 בראוו מאיר דב 27992064 הרב רוזובסקי 8/8, בני ברק 7718 9130/03 18/05/04

 יוטקין איליה 306014366 רמב״ן 53, באר שבע - 7731 9135/03 20/04/04

 מזרחי עובדיה 5551288 אלמוגים 48/1, אשדוד 7758 9176/03 20/04/04

 אלמקיס דוד 58861006 אננס 1/3, אילת 7766 9188/03 18/04/04

 דינרשטיין בוריס 319403606 מאיר יערי 11/4, באר שבע 7815 9257/03 30/03/04

 פרץ אבי 29037306 שדי צה״ל 24/12, קרית גת 7836 9278/03 30/03/04

 פרץ אילנית 25063629 שד׳ צה״ל 24/12, קרית גת 7837 9279/03 30/03/04

 טרגרמן מרצלו אברה 69985653 מושב שד׳ אברהם 36, 7818 9307/03 18/05/04

 אורן משה 67321638 הרי גולן 13/5, אשדוד 7838 9296/03 11/05/04

 חגג עופר 25774894 גיאליק 85/7, באר שבע 7842 9297/03 20/04/04

 אלמטיראת סלמאן 23351133 שכונה 3 135, ערערה בנגב 7844 9308/03 18/05/04

 בלעיש אלי 23677446 עין זיק 29, מיתר 7855 9303/03 18/05/04

 בן אור געמי לאוגה 64764665 דרך רמון 6/1, מצפה רמון 7856 9312/03 18/05/04

 וולחובצקי אדוארד 11811296 החידא 6/8, באר שבע 7853 9314/03 18/05/04

 בן אלון משה 12100434 הרקפת 20, ב׳ אשקלון 7863 9309/03 18/05/04

 חדד סיגלית 28679108 משה דיין 4/4, באר שבע 7866 9317/03 18/05/04

 שושנה אנקור־שניר, עו׳׳ד, טגן הפונ״ר, מנהל מחת באר־ שבע

, 2.7.2004ו 3379 ד ז התשס״ ם 3ו53, כ״ג בתמו י מ ו רס פ  ילקוט ה



 הודעה על מתו צווי הפטר

ב י  מחוז תל- אג

 סיבת
 ההפסו

 י*אייד«י1ו
 או ה&טד

 מס. תיק
 ביתמ״ש

ק י  מס׳ ת
י ׳ ׳  כנ

ז כתובת ט היזייב/ת ת״  ש

 גרייף יצחק 50398692 מנחם בגין 7, קרית אונו 11876 65/96 27/05/04 הפטר חלוט

 וולאך לוסיאנה 69681229 אחי דקר 19\7, ת״א 12483 68/98 31/05/04 הפטר מותנה

 מלאך אילן 69068799 אחי דקר 19\7, ת״א 12484 69/98 31/05/04 הפטר םותנה

 שמילוביץ זלמן 10070712 קרית שמונה 50\5, חולון 12694 2443/99 02/06/04 הפטר מותנה

 לוי שמחה 50002922 רבינוביץ39, חולון 12818 2591/99 01/06/04 הפטר חלוט

 לוי גבריאל 5530258 רבינוביץ 39, חולון 12817 2590/99 01/06/04 הפטר חלוט

 אסא יעקב 10562718 קפלינסקי 27 ב, ראשל״צ 13197 2010/00 31/05/04 הפטר חלוט

 אסא מריס 44487635 קפלינסקי 27 ב, ראשל״צ 13318 2009/00 31/05/04 הפטר חלוט

 יעקוביאן רויטל 37546140 לדו׳ינסקי 8, רחובות 14712 1843/02 03/06/04 הפטר חלוט

ד, סגן הכינ״ד, מגהל מחוז תל- אביב ילביגר,ער׳ סף ז ו  י

 מחוז חיפה

 סיבת
 ההפסד

ך מתן  תארי
ו הפטר * 

 מס. תיק
 גיהמ׳יש

ק  מס׳ תי
׳ר  גנ׳

ז כתיבת  שם החייב/ת ת״

, עוספיה 9349 134/98 17/05/04 הפטר רגיל  אבו רוקן טלאל 55751242 שדי אבא חושי

) פיבי 69248060 ת.ד. 9802 , עכו 10157 437/99 03/05/04 הפטר חלוט זגורי  דקל(

 רודוי ניצו 22717870 קיבוץ רמת יוחנן 9683 483/99 04/05/04 הפטר חלוט

, מושב מי עמי 9792 231/00 04/05/04 הפטר חלוט  רודוי עמית 59261883 ד.נ.מנשה ,

 אורן חנה 54152665 נתן אלבז 147, שלומי 10352 325/01 05/06/04 הפטר רגיל

 אורן רמי 69839538 נתן אלבז 147/4, שלומי 10367 362/01 03/06/04 הפטר רגיל

יולר אריאלה שמח 52236155 הארז 69, רמת ישי 10702 168/02 20/05/04 הפטר חלוט  פרי

יזלר אליעזר 65331670 הארז 69, רמת ישי 10703 167/02 20/04/04 הפטר חלוט  פרי

 וייסברג לב 305877821 הלל סילבר 25/2, חיפה 11255 254/03 20/05/04 הפטר רגיל

 רוימי ריקי 28654184 עצמון 5/4, כרמיאל 11462 389/03 30/05/04 הפטר חלוט

 עזר! יבור שירלי 31966419 קיבוץ רמת יוחנן 11499 443/03 20/05/04 חפטר חלוט

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

12.7.2004 , ד ז התשס״ ם ל 531, כ״ג בתמו מי  3380 ילקוט הפרסו



ן דנד ראשו בי  הודעה על ברונה להכריז על חלוקת די

ם שלי רו ז י  מחו

 אחוז 0רסי הנאמן
 דיבידנד

 מוג
 נימיה

ך מתן  תארי
 צי פש״ר/

 כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

ז כתיבת  שם ההייב/ת ת״

 פרידברג יצחק 13585427 מורגנטאו 58,רמות ירושליכ 3484 101/96 30/05/96 כל הנושים עו״ד שילוא ימינ

 פרידברג תלמה 13585435 מורגנטאו 58,רסות ירושליכ 3489 111/96 30/05/96 כל הגושים עו״ד שילוא ימינ

ם רושלי ז י ד בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחו י ב  בת־שבע א

 מחת תל־ אביב

 אחת פרטי הנאמו
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריך מתן
 צי פש״ר/

 כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ז כתובת  שם החייב/ת ת״

 מנסור מונדר 54841556 ,טירה המשולש 12545 2404/99 27/10/99 רגיל 50.00% עו״ד זץ נטלי

 מנסור מונדר »5484155 ,טירה המשולש 12545 2404/99 27/10/99 בדין קדימה 00% 100 עו״ד זץ נטלי

 ליפשיץ מינה 41154626 הס 3,ראשון לציון 12749 2604/99 08/03/04 רגיל 100.00% עו״ד ארננברנ אי

 ללינגר סיגל 37634250 הדדי 1,בת יס 13709 1479/01 26/08/01 רגיל 8.90% עו״ד חבר ארז

 אורון ירון 22690549 שפינו ז ה 10 ,רעננה 14184 1008/02 10/02/03 רגיל 50.00% עו״ד רז קובי

 אוזדובה אילנית 27118421 הרב קוק 11 ,חולון 14370 1304/02 07/04/02 רגיל 43.50% עו״ד גרינבאוס ע

ן הכונ׳׳ר, מנהל מחוז תל- אביב וסף זילביגר״עו״ד, סג  י

 מחוז חיפה

 אחוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נישה

 תאריך מתו
 צי פש״ר/

 כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

ז כתובת  שם החייב/ת ת״

 מרקו יהודה »4559623 הנרייטה סולד 4,קומה 2 ענ 10168 194/00 11/10/01 עו״ד בו ארצי מו

 פרישברג רונית 55995971 בורכוב 14 ,רמת רמז - תיפח 9898 375/00 30/09/01 עו״ד לוי רפי

 לבגה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר- שבע

 אחוז פרטי הנאמו
 דיבידנד

 סוג
 נושה

ך מתו  תארי
 צו פש״ר/

 כינוס

ק  מס. תי
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ז כתיבת  שם החייב/ת ת״

 חורש גדעון 42559294 רח׳ משעול מריון 6,אילת 7194 6150/01 06/05/02 רגיל 100.00% עו״ד p ארי ראובן

״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר- שבע  שושנת אנקור-שניר, עו

ם 5313, כ״ג בתמוז התשס״ד, 12.7.2004 81ג3 י מ ו ס ר פ לקוט ה  י



ן  הודעה על בוונה להכריז על חלוסת דיבידנד ראשו

ם י ל ש ו ר ת י ח  מ

 אהוז שם המפיק
 דיבידגד

 סוג
 גושה

יד מתו  תאי
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 מספר כתיבת
 הבי ה/עמיתה

 שם חברה/עמותת

 טלו1רלד קומיוניקישנס בעימ 512011040 האומן 1 ,ירושלים 1455 111/99 14/10/99 רגיל ־*1000 הכמס הרשמי

 בדיו י.*100.00 הכונס הרשמי
 קדימה

 טלוורלד קימיוגיקישנס בע״מ 512011040 האומן 9 ,ירושלים 1455 111/99 14/10/99

ם י ל ש ו ר ז י ר , מנהל מחו ״ נ ו ן הכ , סג ד ״ ו ב, ע ן בר טו ד ב ע א ב ש - ת  ב

ב ז תל• אבי  מחו

 אהוז שם המפיק
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריך מתן
 צי פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מסי תיק
 כנייר

 מספר כתיבת
 הברה/עמותה

 שם חברה/עמותה

 בדיו 15.60%
 קדימה

JO/04/00 1174/00 7058 פרדייז תעשיות בע״מ 511750747 המפעל 10 ,אור יהודה 

 בדין 100.40% עו״ד שטיינברג ש
 קוימה

 יינטו בע״מ 512891946 סנפיר 9 ,ת״א 7405 1167/01 09/07/01

 יינטו בע״מ 512891946 סנפיר 9 .ת״א 7405 1167/01 09/07/01 רגיל ־»00 58 עז״ ד שטיינברג ש

ב י ז תל- אב ר , מנהל מחו ״ נ ו ן הכ , סג ד ״ עו , ר נ לבי י ף ז ס  ו

פה ז חי  מחו

 איזוז שם המפיק
 דיבידנד

 סוג
 נישה

 תאריך מתו
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנייד

 מספר גתובת
 חברה/עמותה

 שם חברה/״גמיונה

 אורדעקרד תעשיות היי טק בע״מ 512229295 אלון התבור 2 ,קיסריה 4029 550/02 24/02/03 רגיל מרון שמשון

ן פה והצפו ה חי ח ר , מנהל מ ״ נ ו ן הכ ״ד, סג , עו ז  לבנה בר עו

ד, 12.7.2004 ׳ ז התשסי ם 5315, ב״ג בתמו מי  3382 ילקוט הפרסו



? ואסיפות ראשונות של גושים ושל משתתפים רי  הודעות על מתו צווי פי

 מחת תל־ אביב

 מועד קיום אנזיפת
 משתתפים ראשוגה

 מועד קיום אסיפת
 נושים דאשונוד

ן מתן  תארי
 וגו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 מספר בתובת
 חברה/עמותה

 שם וזברת/עמותה

 מנטרגיי 520043571 יגיע כפיים 21ד, פתח תקווז 7689 1873/01 19/05/04 30/01/05 13:00 30/01/05 3:15;

 מיה אלקטרוניקה בע״מ 51117229 בר כוכבא 12, חולון 8189 1992/02 31/05/04 13/02/05 14:00 13.02/05 5::4!

:2:¿S 23.01/05 12:30 23/01/05 18/05/04 1564/03 8474 א. יעקיביביץ 1בנ1 הספקה 511113565 הגדוד העברי'14 ,תל-אביב 
 טכנית(1986) בע״מ

 טקסט1ל1ג'י בע״מ 513023986 משכית 27 ,הרצליה 8492 1943/03 18/05/04 02/02/05 13:00 02/02/05 13:15

 114לס מילני1ם בע״מ* 512923848 ריב״ל 7 ,תל-אביב 8510 1998/03 17/05/04 25/01/05 13:30 25/01/05 13:45

 אליהו הפק1ת בע״מ 512836933 החוף 6 ,מכמורת 8536 2178/03 24/05/04 16/01/05 12:30 16/01/05 12:45

 קתפזרט רהיטים בע״מ 512547316 הכשרת הישוב 5 ,ראשל״צ 8548 2103/03 17/05/04 09/02/05 13:30 09/02/05 13:45

 םיממדיק בע־מ 512462607 אינשטיין 40 ,כפר סבא 8563 2145/03 19/05/04 02/02/05 13:30 02/02/05 13:45

 ה.נ.ט ישראל בע״מ* 513043331 ביאליק 155 ,רמת גן 8581 1019/04 17/05/04 18/01/05 13:30 18/01/05 13:45

 י. צרפתי שריתי בניה 512236761 דרך המכבים 14 ,ראשל״צ 8586 2164/03 17/05/04 26/01/05 12:30 26/01/05 5¿:12
 בע״מ

 ר.נ.ד.י.ג ״זים והשקעות 512055260 ברל כצנלסון 51 ,כפר סבא 8585 1029/04 17/05/04 17/01/05 13:30 17/01/05 13:45
 בע״מ

 רומגום בע״מ 510486897 קרתאליע1ר ,נתניה 8594 1034/04 23/05/04 13/02/05 13:00 13/02/05 13:15

 פרמי בע״מ 512577552 יהודה הלוי חני 18 ,אשדוד 8609 2252/03 24/05/04 31/01/05 13:30 31/01/05 13:45

 ק.ק. אורביט בע״מ 511553273 מנחם בגין 7 ,רמת גן 8614 2255/03 24/05/04 24/01/05 12:30 24/01/05 2:45¡

 ג1לדן פלנט ישראל(1994) 511934390 דרך הים ת.ד 391 ,יבנה 8633 1004/04 27/05/04 19/01/05 13:30 19/01/05 13:45
 בע״מ

 גולד פלאן אינווםטמנטס 512922642 דרך הים ,יבנה 8634 1006/04 27/05/04 27/02/05 12:30 27/02/05 12:45
 (2000) בע״מ

 הנעה חשמלית בע״מ 510573066 שפירא 3 ,ראשל״צ 8636 1157/04 31/05/04 24/01/05 12:30 24/01/05 12:45

 ליפשיץ •צחק המרקיזה 512161332 לה גרדיה 9 ,תל-אביב 8639 1032/04 18/05/04 18/01/05 13:30 18/01/05 13:45
 בע״מ

 דיינר קיטרינג שרות• ארוח 510989221 יוניצמן 21 ,תל־אביב 8650 1050/04 18/05/04 07/02/05 13:30 07/02/05 13:45
 הסעדה בע״מ

 א.ד.ש. טופ בע״מ 512941592 הכלנית 11 ,כפרסנא 8648 1054/04 18/05/04 08/02/05 13:30 08/02/05 13:45

 ילקוט הפרסומים 5315, ב״ג בתמוז התשס״ד, 12.7.2004 3383



 מועד קיים אסיפת
 משתתפים ראשתה

 מיער קיום אסיפת
 גושים יאשינח

יך מתן  תאי
 ונו 0ירוק

 מס. תיק
 ביחס״ ש

 םס׳ תיק
 בנ״ר

 מספר כתובת
 תבריז/עמיתת

 שם ווברה/עמותה

 א.מ. מחסני היביאנים 513077321 הסתת 12 ,חולוו 8663 1113/04 31/05/04 09/02/05 14:00 09/02/05 14:15
 בע״מ

14:15 08/02/05 14:00 08/02/05 31/0S/04 1107/04 8659 שדר יצרני ומכנה בע־מ 510987001 לבונסין 14 ,תל-אביב 

 ירדן בתי קפה בע״מ 513081604 פרלוק 5 ,תל-אביב 8662 1117/04 27/05/04 09/02/05 13:00 09/02/05 13:15

 צנטנר(1982) בע־מ 5109S8978 פינסקר 4 ,תל-אביב 8668 1119/04 31/05/04 06/02/05 13:30 06/02/05 13:45

 מרכז רפ1אי רמת אביב 511179152 ברודצקי 43 ,תל-אביב 8679 1155/04 18/05/04 24/01/05 13:30 24/01/05 13:45
 המאה ה-21 בע״מ

 ת.ד 13248 ,ת״ארמת 8686 1166/04 01/06/04 23/01/05 12:30 23/01/05 12:45
 החיל

 עמ1תת בית״ר תל-אביב 580252831
 מחלקת כז־1רגל 1994

 עמ1תת אזר המאיר י1שביה 580229532 רבי עקיבא 132 ,בני ברק 8682 1162/04 01/06/04 07/02/05 13:00 07/02/05 13:15

 עמ1תת מרמ ע1למי 580227874 השלייה 9 ,בני ברק 8683 1163/04 01/06/04 02/02/05 14:00 02/02/05 14:15
 למשמרת סת״ם

 אוריאל׳ ליבנה בע״מ 511951816 וינגיט 75 ,הרצליה פיתוח 8702 1211/04 19/05/04 25/01/05 12:30 25/01/05 12:45

 בארנ/1 םי.טי.בע"מ 511155715 המסגר 53 ,תל-אביב 8707 1212/04 24/05/04 31/01/05 13:00 31/01/05 13:15

ג י  אסיפות יתקימו במשרדי הכת״ר ברח׳ השלושה 2, תל אג
 יוסף זילביגר,עו׳׳י, סגו הפוג״ר , מגהל מחוז תל־ אביב

 עיסוקם: קצבים.

, ליטא. ולי  מקום מגוריהם האחרון: מחנה שאו

ולי 1944. ו נראו בחיים: י ע האחרון שב ו ד ך הי  התארי

ונה רוזנטל י ל ו ו א  ש

 אזרחותם: ליטאית.

 עיסוקם: קצבים.

 מקום מגוריהם האחרון: שווקסנה, ליטא.

ו נראו בהייס: בשנת 928 ו, ב ן ש ע האתו ו ד ך הי י  התאר
 שווקסנה.

זנטל ן רו בות של בני משפחתם הקרובים: גרשו ת והכתו  השמו

 דיל, מרח־ ביאליק חולון.
ן סימנים אחרים.  אי

יבל רוזנטל, ברוך ת על שרגא פי עו די ש לו י י  כל מי ש
אן לבית ל ויונה רוזנטל מתבקש בזה להמצי ו  רוזנטל, שא
ן הרוצה י י נ ן בעל פה, ובל אדם מעו בי  המשפט, בין בכתב ו
צב לפני בית המשפט אם י תי ות שי  להתנגד להצהרת המו
די בא כוחו וינמק את התנגדותו או ימסור  בעצמו ואם על י
ו שבה פורסו טעמי עה על ידי  לבית המשפט הצהרה בשבו
 ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונסולרי, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות שאם לא כן

 יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 יפעת קליין, מזכירה בית המשפט

 הודעה לפי חוק הצהתת מוות,
 התשל׳׳ח—978 ו

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
 ת״ע 104320/2004

ת מוות, התשל״ח-978 ו,  בענין חוק הצהרו

ן הצהרת מותם של הנספים והנעדרים המפורטים  ובעני
 בהודעה,

 והמבקשת: יונה אלון, מרח׳ מוזיר יעקב 3ב, תל אביב.
 הודעה

ע בי המבקשת הנ־ל פנתה אל בית המשפט דו י י ו  להו
ר על מותם של ב בבקשה להצהי  לעניני משפחה בתל אבי
ל ויונה רוזנטל ובניהם: שרגא־ ו  בני משפחת רוזנטל: שא
ך רוזנטל שנעלמו ומשערים שהם מתים. ברו יבל רוזנטל ו  פי

 וזה תיאורם של הנספים והנעדרים לי הצהרת המבקשת:
בל רוזנטל י  ו. שרגא־פי

 שנת לידתו ומקום לידתו: בשנת 1901, שווקסנה,

 ליטא.
 2. ברוך רוזנטל

: בשנת 1902, שווקסנה, דתו ומקום לידתו  שנת לי
 ליטא.

 אזרחותם: ליטאית.

12.7.2004 , ז התשס״ד ם 3ז53, כ״ג בתמו מי  3384 ילקוט הפרסו



י בחיפה ז  בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחו
 תיק אזרחי 104/04

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

ר צו ית לי ן החברה המרכז ו ן פירוק חברת פלמז י  ובענ
צים (1998) בע״מ, ח״פ 51-271048-4, ווק דגים וחמו  ושי

ר רונן פי י החברה, ע״י ב״כ עו״ד או בד  והמבקשים: עו
ן מילגרום, מרח׳ אבן גבירול 52,  ו/או ירון קיינרט ו/או שרו

ב 64364, טל׳ 03-6916555, פקס 03-6957591.  תל אבי

ום 21.1.2004 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
ת החברה הנזכרת י בחיפה לפרק א ז  לבית המשפט המחו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 12.10.2004 בשעה 9.30.  בדי

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ן הבקשה או להתנגד לכך. רשאי  לתמוך במתן צו בעני
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש  להופיע ב

נו זה. דעה על רצו ר למבקשים הו  שלו, לאחר שימסו

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

 12.00 ביום 23.9.2004.

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

 אופיר רונן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 134/04

, התשמ״ג-983ו, ן פקודת החברות [נוסח חדש] י  בענ

ת ל הנדסה בניה והשקעו ו ן פירוק חברת פר-ג י  ובענ
 בע״מ,

ן עי  והמבקשים: תופיק כנעאן ואחרים. ע״י ב״כ עו״ד מו
 ערמוש, ת״ד 108, טמרה (ליד העיריה), מיקוד 24930.

גשה בקשה ום 9.2.2004 הו  נמסרת בזה הודעה. בי בי
י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו
שב ו ע בפני בית המשפט הי מ ש י  לעיל, ובי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 7.9.2004 בשעה 9.00. י  בד

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
גד לכך, רשאי ן הבקשה או להתנ ך במתן צו בעני  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

נו זה. דעה על רצו ר למבקשים הו  שלו, לאחר שימסו

ש למסור למבקשים. אי לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9,00 ע לי י  באופן שתג

 ביום 1.9.2004.

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

ד ר ן ערמוש. ע  מועי
 בא כוה המבקשים

ו פ ב-י י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1457/04

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, י  בענ

ן פירוק חברת צ׳ם דב בע״מ, ח״פ 51-278481-0, י  ובענ

גלית ך ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד סי י ד ו  והמבקשים: אריה ר
ן 71700. עי י ד ית 5ו, מו דשר פרקש, מרח׳ השדרה המרכז  הנ

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי ביום 4.4.2004 הו
ב לפרק את החברה הנזכרת י  לבית המשפט המחוזי בתל אב
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 21.10.2004 בשעה 8.30. י  בד

ף של החברה האמורה הרוצה ת ת ש  כל נושה או מ
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשים הו  שלו, לאחר שימסו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ע לי י  באופן שתג

 18.00 ביום 20.10.2004.

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

דשר פרקש, עו״ד גלית הנ  סי
 באת כוח המבקשים

פו ב-י י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1692/04

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, י  בענ

ן פירוק חברת פרימה חברה לביםקוויטים בע״מ, י  ובענ
 ח־פ 2- 164931- 51,

ר רונן בדי החברה, ע״י ב׳־כ עו״ד אופי  והמבקשים: עו
ן מילגרום, מרח׳ אבן גבירול 52,  ו/או ירון קיינרט ו/או שרו

ב 64364, טלי 03-6916555, פקס 03-6957591.  תל אבי

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 20.6.2004 ה1גשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת ת המשפט המחוזי בתל אבי  לבי
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 1.11.2004 בשעה 8.30. י  בד

ושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה  כל נ
י א ש ן הבקשה או להתנגד לכך, ר ך במתן צו בעני  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ע לי י  באופן שתג

 12.00 ביום 25.10.2004.

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

 אופיד רונן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

3385 12.7.2004 , ד ז התשם״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  ילקוט הפרסו



י  החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.8.2004, בשעה 16.00, במשרד
רדן 100, טבריה.  תברת יחזקאל מורד בע״מ, ברח׳ הי

ל החברה, ן ש ך פירוקה מרצו  על סדר היום: סיום הלי
 הגשת דוח סופי של המפרק וקבלת הסברים על נכסי

ניהול הפירוק.  החברה ו

 יהודה מזרחי. רו״ח, עו״ד, מפרק

 קליד אלקטרוניקה בע״מ

 (ח״פ 0 -205688- 51)

ר כינוס אסיפה כללית ב  הודעה בד

דעה כי אסיפה כללית של החברה הג״ל  נמסרת בזה הו
 תתכנס ביום 19.8.2004, במשרדה של החברה, ברח׳

ורוב 15א, תל אביב. ז  ארלו

ל מפרק החברה בדבר  על סדר היום: הצגת הדוח ש
 ניהול פירוק החברה.

 יוסף בן יהושע, מפרק

ן בע״מ כו ל - נכסי הים התי פ  מ
( 2 2 8 6 8 - 4 J  (51ח״פ -

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כלליה
ל החברה הנ״ל דעה כי אסיפה כללית ש  נמסרת בזה הו
ל החברה, ברחי חנקין 72,  תתכנס ביום 25.8.2004, במשרדה ש

 רעננה.

 על סדר היום: הצגת הדוח של מפרק הח-רה בדבר
 ניהול פירוק החברה.

 מיבאד ליסמן, מפרק

עלה בע״מ י הו צר תמר מו  אי
 (ח״פ 245190-7- 51:

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
גה כלליה של  החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסי
 החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

י ו2א, יקנעם עילית 20692.  ברח׳ חצבנ

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 הומר יוטבת. מפרק

ת (97) בע״מ ן השקעו ר  חיים מו
(51 -  וח״פ 47726-6;

( ן  (בפירוק מרצו

 הודעה על בינוט אסיפח כללית סופית

דעה כי אסיפה כללית סופית של  נמסרת בזה הו
 החברה הנ״ל תתכנס ביום ג; 31 באוגוסט 2004, בשעה
ץ רשותי, ברח החילזון בי רו  12.30, במשרדם של רו״ח אורן הו

זי בחיפה  בבית המשפט המחו

 תיק אזרתי 304/04

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,  בעגי

ת אוטומטיות ן פירוק חברת א.א. ספרינקלר מערכו י  ובענ
ש בע־מ, ח״פ 51-239326-5, ד״נ חפר מתחם גרנות י א  לכיבו

 פרדס־חנה-כרכור,

י החברה, ע־י ב״כ עו״ד א׳ קריספין בד  והמבקשים: עו
 ו/או ר׳ קריספין גונן ו/א1 ג׳ קריספין, מרח׳ אלנבי 14, חל

ב 63301, טל׳ 03-5167744, פקס 03-5167081.  אבי

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.5.2004 הו
זי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת ת המשפט המחו  לבי
שב ו שמע בפני בית המשפט הי כי בקשת פירוק זו תי  לעיל, ו

ן ביום 11.10.2004 בשעה 9.00. י  בד

ל ההברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי ך במת; צו בעני  לתמו
ן רך הדי ת עו  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר מיום ע לי י  באופן שתג

.4.10.2004 

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

־ד  גיל קריםפין, עו
 בא כוח המבקשים

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

ו בע״מ ר ובני ד נ ס כ ל ן א ד  ב

 (ח"0 51-042889-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

דעה לפי סעיף 338;ב) לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
ל החברה  [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כללית ש
 הנ״ל תתכנס ביום 15 באוגוסט 2004, בשעה 17.00, במשרדה

ם 4, הרצליה. י שנ ל החברה, ברחי השו  הרשום ש

ל מפרק ההברה המראה  על טרד היום: קבלת דיווח ש
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן  כי

ת החברה. לו  הסברים לדוח וסיום פעי

י בהן, מפרק  מרדב

ל בע״מ י ל צות הג  חו

 (ח״פ 5 -51-321284)

 (בפירוק מרצון)

ר כינוס אסיפה כללית סופית ב  הודעה בד

דעה לפי סעיף 338(0 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כללית סופית של

12.7.2004 , ז התשס״ד ם 5313, כ״ג בתמו מי  3386 ילקוט הפרסו



» 

ן לוסטרניק, ברחי יבנה 44, תל אביב, לשם  המפרק, אורו
צד התנהל י ל המפרק המראה כ  הגשת הדוח הסופי ש

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 אורון לוםטרניק, מפרק

מ ״ ע ת ב ו ע ק ש . ה אל . טי . אל  אס.
 (ח״פ 51-299468-2)

( ן  (בפירוק מרצו
ר כינוס אסיפה כללית סופית ב ד  הודעה ב

ל ת סופית ש דעה כי אסיפה כללי  נמסרת בזה הו
ד ר ש מ ום 5.9.2004, בשעה 10.00, ב  החברה הנ־ל, תתכנס בי
ת ש ג  המפרק, תומם לנגר, ברחי המנופים 11, הרצליה, לשם ה
צד התנהל הפירוק ומה י ל המפרק המראה כ  הדוח הסופי ש

 נעשה בנכסי החברה.

 תומס לנגר, מפרק

מ ״ ע ב ב ב ת ר וסי פחחו  י

 (ח״פ 51-110455-6)

ן ומינוי מפרק ו צ ר בר פירוק מ  הודעה בד

ל החברה ת ש דעה כי באסיפה כללי  נמסרת בזה הו
חדת ו ום 1.7.2004, נתקבלה התלסה מי  הנ״ל, שנתכנסה בי
ל יוסי אברמוב, ו ש י ו נ ר מי ב ד ב ן ו  בדבר פירוק החברה מרצו

ן לציון, למפרק החברה.  מרח׳ רמז 26, ראשו

ש את י ג ת נגד החברה הנ־ל י עו י ש לו תב י  כל נושה ש
דעה זו, ום הו ך 21 ימים מי ף הוכחות, בתו רו , בצי ו  תביעותי

 למפרק הנ״ל.

ב  יוסי אבדמו
ש א שב ר ו  י

׳מ ת בע׳ י ר אי ה ו נ י - מי תנ  מאי
 (ח״פ 51-226515-3)

ן ומינוי מפרקת ו צ  הודעה על פירוק מר

ן י א מן המנ ל דעה כי באסיפה כללית ש  נמסרת בזה הו
וני 2004, נתקבלה ום 30 בי ל החברה הנ״ל, שנתכנסה בי  ש
ת את מינה ו למנ ן ו ת החברה מרצו וחדת לפרק א  החלטה מי
ן 5, רעננה, למפרקת ו י עגנ ץ, ת״ז 56136756, מרח־ ש־ בי ימו  חי

 החברה.

ת ש א י ג ת נגד החברה הנ־ל י עו י ש לו תב י  כל נושה ש
דעה זו, למפרקת ום פרסום הו ך 21 ימים מי , בתו ו  תביעותי

 הנ״ל.

ך ו בתו תי עו ש את תבי י ג ר לא י ש  נושה או אדם אחר א
עד הנ״ל - לא ייענה.  המו

ץ, מפרקת ימובי  מינה חי

ף 338 לפקודת החברות, התשמ״ג-  12, רמת גן, בהתאם לסעי
.1983 

ל פירוק החברה ל דוח ניהו  על סדר היום: הצגה ש
. ו דותי  והסברים על או

 חיים מורן, מפרק

מ ״ ע ת דבב ב ד ב ש גב ה  מ.ה. הנ
 (ח״פ 51-192793-1)

ר כינוס אסיפה סופית ב ד  הודעה ב
ף 338 לפקודת דעה בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
ל  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית ש
י ד ום 30.8.2004, בשעה 16.00, במשר  החברה הנ״ל תתכנס בי

 הנגב אגש״ח בע״מ, מםמיה, ד״נ שקמים 79835.

, רו ל המפרק ואישו ת הדוח הסופי ש ל סדר היום: הצג  ע
ל המפרק. ש ל החברה ו  וקביעת מקום להפקדת הפנקסים ש

ן פאוקר, מפרק  גדעו

מ ״ ע ש 6525 ב ו ג  חלקה 30 ב

 (חי־פ 51-030784-6)

( ן  (בפירוק מרצו

ר כינוס אסיפה כללית ב ד  הודעה ב

דת החברות דעה לפי סעיף 338 לפקו  נמסרת בזה הו
ל החברה ת ש , כי אסיפה כללי , התשמ־ג-983ז  [נוסח חדש]
י י המפרק, ברח׳ משה לו ד  הנ־ל, תתכנס ביום 1.9.2004, במשר

ן. ו ן לצי  11, ראשו

ל המפרק. ל סדר היום: הגשת רוח סופי ש  ע

כאל שטרנגר, עו״ד, מפרק  מי

מ ״ ע ם ב אי שי ת הנ לו י ל  ג

 (ח״פ 51-039329-1)

ר כינוס אסיפה סופית ב ד  הודעה ב

ל החברה הג״ל דעה כי אסיפה סופית ש  נמסרת בזה הו
י החברה, ברח• ד ה 20.00, במשר ע ש ום 1.9.2004, ב  תתכנס בי

ן 27, רמת גן. רד  הי

ל  על סדר היום: הסבר המפרקת על דוח הפירוק ש
כי הפירוק ותיסול החברה.  החברה והשלמת הלי

 שרה הלוי, מפרקת

מ ״ ע י נכסים 991 ו ב ת י מ ן א מ  ז

 (חי׳פ 51-157619-1)

( ן  (בפירוק מרצו

ר בינוס אסיפה כללית סופית ב ד  הודעה ב

ל ת סופית ש דעה כי אסיפה כללי  נמסרת בזה הו
ד ר ש מ ה 16.00, ב ע ש  , החברה הנ״ל, תתכנס ביום 5.9.2004, ב

3587 12.7.2004 , ר ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ ״ג ב מי ט הפרסו לקו  י



ן בדבר מינויו של עו־ד אלו ן ו  בדבר פירוק החברה מרצו
 זילברשץ, מדרך מנחם בגין 90, תל אביב, למפרק החברה.

ילברשץ. עו״ד, מפרק  אלון ז

מ ״ ע ע חברה לפתוח ב מ - ח  צ
 (ח״פ 51-038654-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בי באסיפה כללית של החברה  נמסרת בזה הו
וחדת  הנ״ל, שנתכנסה ביום 21.6.2004, נתקבלה החלטה מי
ן ל עו״ד אלו יו ש נו בדבר מי ן ו  בדבר פירוק החברה מרצו

ן 90, תל אביב, למפרק החברה. ילברשץ, מדרך מנחם בגי  ז

, עו״ד, מפרק לברשץ י  אלון ז

ת בע״מ תן השקעו  ג. בי

 (ח״פ 51-304380-2)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

ן  נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המני
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 30 ביוני 2004, נתקבלה
ורא ן ולמנות את גי  החלטה מיוחדה לפרק את החברה מרצו
ב 69081, למפרק  ביתן, ת״ז 31276561, מרח׳ יהונתן 32, תל אבי

 החברה.

ש את י ג עוח נגד החברה הנ׳׳ל י ש לו תבי  בל נושה שי
דעה זו, למפרק ו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הו  תביעותי

 הנ״ל.

ו בתוך תי עו גיש את תבי  נושה או אדם אחר אשר לא י
עד הנ׳׳ל - לא ייענה.  המו

 גיורא ביתן, מפרק

להשברה בע״מ ה ו י ת חברה לבנ י  שספ

 (ח־פ 51-204026-2)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה כי בהחלטה מיוחדת של החברה
ולי 2004, הוחלט לפרק את  הנ״ל, שנתקבלה ביום ו בי
ן ולמנות את אלכסנדר אורן, מרח׳ מגל 29,  החברה מרצו

 סביון 56528, למפרק החברה.

ף רו ת תביעותיהם, בצי גישו א  כל נושי החברה י
 הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק

 הנ׳׳ל.

ו כאמור גיש את תביעותי א י ל  נושה או אדם אחר ש
 בתוך המועד הנ־ל - לא ייענה.

ר אורן, מפרק י  אלבסנ

״ת סוכנות לביטוח בע״מ שו י ו ר מי  אברהם ז

 (ח־פ 51-060567-8)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק  הודעה בדבר פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
ן ביום 28.6.2004, לאחר י  של החברה הנ־ל, שנתכנסה כד
ר יכולת פירעון שו ביום 18.6.2004 תצהי י  שמנהלי החברה הג
י המניות  על פי סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
רך בקבלה הודעה מוקדמת של 21 ימים,  ויתרו על הצו

 נתקבלו החלטות מיוחדות.

ו י נו בדבר מי  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ו
 של אברהם זמירי, מרח׳ רחבת קרן היסוד 5, גבעת שמואל,
יות של מנהלי  למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
רך כך לחתום על כל הסכם, לצו  החברה במהלך הפירוק, ו
יות מוש או להפעלת הסמכו ם למי שי  שטר ומסמך הדרו

 כאמור.

 אברהם זמירי, מפרק

ן י נשטי בי ו י ר  דייר נפתל

 (ח״פ 51-335254-2)

ן ומינוי מפרקת  הודעה על פירוק מרצו

ן  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המני
ועדה ונתכנסה ביום 21.6.2004, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות את עו״ד  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצו

 רונית אופיר, מרח׳ הזית 77/8, אורנית, למפרקת החברה.

 רונית אופיר, עו־ד, מפרקת

שר בע״מ תי כו ו  א.ג.ט. שר

 (ה״פ 51-168130-6)

ן ומינוי מפרקת  הודעה בדבר פירוק מרצו

דעה לפי סעיף 321 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן
ן ביום 25.6.2004, ץ של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדי נ מ  ה
ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
 את גיטלה גרינפלד. מרח׳ חבקוק 9, בני ברק, למפרקת

 החברה.

ת נגד ההברה עו ש לו תבי י  בל נושה או אדם אחר ש
ף הוכחותיו, בתוך 30 ימים רו , בצי ו גיש את תביעותי  הנ״ל, י

 מיום פרסום הודעה זו, למפרקת הג״ל.

ר ו כאמו עותי גיש את תבי  נושה או אדם אחר שלא י
 בתוך המועד הג״ל - לא ייענה.

 גיטלה גרינפלד, מפרקת

י בע״מ ב  נכסי עמי צ
 (ח״פ 038677-4- 51)

 (בפירוק מרצון)
ן ומינוי מפרק ו  הודעה בדבר פירוק מרצ

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
וחדת  הנ״ל, שנתכנסה ביום 21.6.2004, נתקבלה החלטה מי

12.7.2004 , ד ז התשס״ ם 5313, כ״ג בתמו מי  3388 ילקוט הפרסו



ת לי בע״מ י א ב י ג ל י ב מ מו ״ ע . (1987) ב ש .  פוליטו ש

 (דו״פ 51-107053-4)

( ן  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
, התשמ״ג-983ו, כי האסיפה הסופית של  [נוסח חדש]
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 25.8.2004, בשעה 9.00, במשרדה
ל המפרקת, ברח׳ מצדה 42, תל מונד, לשם הגשת דוח  ש

 סופי של המפרקת בדבר ניהול הפירוק.

 צילה תמס, מפרקת

מ ״ ע וריטי סרויסם ב ס םיקי י י ו  אד

 (ח״פ 753-5ו29-ו5)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.8.2004, בשעה 10.00, ברחי
ינתנו הסברים י  נחמני 25, תל אביב, ובה יונח דוח הפירוק ו

. ו  על אודותי

 עופר ויסוקר, עו־ד, מפרק

מ ״ ע ה ב ד י מ י ל ר שו י ר כ ו כ י ש ת ל ו ד סו ת הי ש מ  ח

 (ת״פ 51-3414153-2)
( ן  (בפירוק מרצו

ר כינוס אסיפה כללית ב ד  הודעה ב

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
, התשמ״ג-985ו, כי אסיפה כללית של  החברות [נוסח חדש]
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 0.00ו,

 ברח׳ רקפת 6, אלפי מנשה 44851.

ל המפרקת.  על סדר היום: הגשת דוח סופי ש

 שושנה כהן, מפרקת

מ ״ ע . ב י אי . אי . י ג .  טי

 (ח״פ 51-279438-9)
( ן  (בפירוק מרצו

ר כינוס אסיפה כללית ב ר  הודעה ב

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
, התשמ״ג-983ו. כי אסיפה כללית של  החברות [נוסח חדש]
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

 ברת׳ רקפת 6, אלפי מנשה 44851.

ל המפרקת. ת דוח סופי ש ש ג  על סדר היום: ה

 שושנה בהן, מפרקת

 (ח״פ 51-122723-3)
( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק ו צ בר פירוק מר  הודעה בד

ץ נ מ ת שלא מן ה דעה כי באסיפה הכללי  נמסרת בה הו
ן ביום 30.4.2004, לאחר י  של החברה הנ״ל, שנתכנסה כד
ן לת פירעו כו ר י שו ביום 15.6.2004 תצהי י  שמנהלי החברה הג
ות י י המנ דת החברות ולאחר שבעל  על פי סעיף 321 לפקו
דעה מוקדמת של 21 ימים, רך בקבלה הו יתרו על הצו  ו

 נתקבלו החלטות מיותרות.

ו י נו בדבר מי ן ו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
א חבצלת 11, יהוד, למפרק ל שליטנר, מרח׳ מבו א ו מ ל ש  ש
ות של מנהלי החברה י  החברה ולהקנות לו את כל הסמכו
רך כך לחתום על בל הסבם, שטר לצו  במהלך הפירוק, ו

ות כאמור. י ש או להפעלת הסמכו מו ם למי שי  ומסמך הדרו

אל שליטנר, מפרק  שמו

מ ״ ע י ב צ ר א - ן  צביקה ב

 (ח״פ 51-154560-0)

ן ומינוי מפרק ו צ ר פירוק מר ב ד  הודעה ב

רעה על פי סעיף ו32(א) לפקודת  נמסרת בזה הו
וחדת , התשמ״ג-983ו, כי באסיפה מי  התברות [נוסה חדש]
ל החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 1.7.2004, קיבלה החברה  ש
ן בהתאם לסעיף 319(2)  החלטה, פה אחד, בדבר פירוקה מרצו
י בן ארצי, מרח׳ נתיב התאנה ל צב ו ש י נו בדבר מי  לפקודה, ו

 3, ערד, למפרק החברה.

 צבי בן ארצי, מפרק

מ ״ ע ט ב נ ו באקא י  אב
 (ח־פ 51-252022-2)

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

וחדת .של החברה דעה בי באסיפה המי  נמסרת בזה הו
ן ום 22.6.2004, הוחלט על פירוקה מרצו  הנ־ל, שנתכנסה בי
ל רו־ח אבנר סמוכה, מרח׳ הרצל ו ש י נו על מי ל החברה ו  ש

 53, ׳קומה ה, נתניה 42390, למפרק החברה.

ך 21 עותיהם בתו שו את תבי י ג שי החברה הנ״ל י ו  כל נ
דעה זו, למפרק הנ״ל.  ימים מיום פרסום הו

 אבנר סמוכה, רו״ח, מפרק

״ת שו כה ו ר סמו נ ב  א
 (ח״פ 51-261631-9)

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

חדת של החברה ו דעה בי באסיפה המי  נמסרת בזה הו
ן  הנ־ל, שנתכנסה ביום 22.6.2004, הוחלט על פירוקה מרצו
ל רו״ח אבנר סמוכה, מרח׳ הרצל ו ש י נו על מי  של החברה ו

 53, קומה ה, נתניה 42390, למפרק החברה.

ך 21 עותיהם בתו שו את תבי י ג  כל נושי החברה הנ־ל י
דעה זו, למפרק הנ״ל.  ימים מיום פרסום הו

 אבנר סמוכה, רו״ח, מפרק

3389 12.7.2004 , ד ז התשם״ ו מ ת ם 5313, כ״ג ב מי ט הפרסו לקו  י



 מפעל הפיס
ק ׳׳פיס 777״ 2002 ח ש ה מ ל ד ג ת ה י נ כ  ת

י מם׳ 5) ו נ שי ) 
ראות סעיף 57 לתכנית ע בזה, בהתאם להו י ד  מפעל הפיס מו
 ההגרלה למשחק ״פיס לדד״ 2002, שפורסמה בילקוט
נתה ום 11.3.2002, בעמי 1642, כפי ששו  הפרסומים 5059, מי
י נו עד היום (•) (להלן יחד - התכנית המקורית), על שי  מאז ו

 התכנית המקורית, כדלקמן:

 1. במקום סעיף 21 לתכנית המקורית יבוא סעיף זה:

 21. רמות הפרסים

ימצא ת שבהם י  (א) כל אותם כרטיסי השתתפו
ל מספרים זוכים כמפורט  ״ניחוש נכון־ ש
 באחת הפסקאות דלהלן, יזכו בפרס כמפורט

 להלן:

ן המספרים הזוכים - 70,000 ש״ח, ) 7 מבי ו ) 
ר בסעיף קטן (ה);  בכפוף לאמו

ן המספרים הזוכים - 500 ש״ח;  (2) 6 מבי

ן המספרים הזוכים - 50 ש״ח•,  (3) 5 מבי

ן המספרים הזוכים - 20 ש״ח:  (4) 4 מבי

ן המספרים הזוכים - 5 ש־ח-,  (5) 3 מבי

ן המספרים הזוכים - 5 ש״ח:  (6) 0 מבי

ן סעיף קטן (א) ״ניחוש נכון״ של מספרים  (ב) לעני
נת י רושו - מספרים זוכים בכמות המצו  פי
מצאו י ל סעיף קטן (א), שי  באחת הפסקאות ש
 מסומנים בטבלה כלשהי שבכרטיס

 ההשתתפות.

 (ג) כל אחת מהטבלאות בכרטיס ההשתתפות
 שבהן נמצא ניחוש נכון של מספרים זוכים -
ת נפרדת  יזכו את המשתתף בזכות השתתפו
ן הפרסים המפורטים  בחלוקת הפרם מבי
ר בסעיף קטן (ה).  בסעיף קטן (א), כפוף לאמו

 (ד) טבלה כלשהי שבכרטיס השתתפות, מזכה את
ת בפרס אחר בלבד  המשתתף בזכות השתתפו
ו בלבד. ן הפרסים - ולפי - לפי הגבוה מבי

ר בסעיף קטן (הו. ף לאמו זאת בכפו  ו

ר בסעיף זה לעיל, מובהר בזה כי  (ה) למרות האמו
נים  המפעל מקצה לסך כל הפרסים הראשו
 למשתק 777 לכל הגרלה והגדלה סך כולל
א יעלה על 15 מיליון ש״ח. לכן, אם ל  ש
נית יהיה מכפר הזוכים בפרס  בהגרלה פלו
ן יותר מ־4ו2 זוכים, יקבל כל מי שזכה  הראשו
ן, חלק יחסי המתקבל מחלוקת  בפרס הראשו
וכים בפרס ן ש״ח במספר הז ו לי  הסה־כ 15 מי

ה בפועל באותה הגרלה. הי ן שי  הראשו

דעה זו י זה. ביום פרסום הו ו נ  2. תתילת תוקף שי
 ברשומות.

 שאול פוטניק
 מנכ״ל

ום 25.6.2002, בעמי 3054. י מם׳ ו - י״פ 5088, מי ו נ  שי
י מס׳ 2 - י״פ 5188, מיום 7.10.2002, בעמי 150. ו נ  שי

י מס׳ 3 - י״פ 5199, מיום 29.6.2003, בעמי 2919. ו נ  שי

י מס׳ 4 - י״פ 5210, מיום 29.7.2003 בעמי 3616. ו נ  שי

ות בע״מ גי לו  סופרים טכנו

 (ת״פ 51-261681-4)

( ן  (בפירוק מרצו

ר כינוס אסיפה כללית ב  הודעה בד

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
ל  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית ש
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

 ברח׳ רקפת 6, אלפי מנשה 44851.

ל המפרקת.  על סדר היום: הגשת דוח סופי ש

 שושנה בהן, מפרקת

ימס בע׳׳מ י  סופרים ג

 (ח״פ 51-217086-1)

( ן  (בפירוק מרצו

י כינוס אסיפה כללית ב ד  הודעה ב

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
ל  החברות ןנוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית ש
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

 ברח׳ רקפת 6, אלפי מנשה 44851.

ל המפרקת.  על סדר היום: הגשת דוח סופי ש

 שושנה בהן, מפרקת

ל בע״מ א ר ש י ן ק׳וון ב ו ת וונג צ ו ד ג א ת  ה

 (ח״פ 51-321493-2)
ן)  (בפירוק מרצו

ר כינוס אסיפה כללית ב  הודעה בד

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
ל , התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כללית ש  החברות [נוסח חדש]
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 29 באוגוסט 2004, בשעה 10.00,

 ברחי יפו 97/823, ירושלים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

באל אוסטווינד, מפרק  מי

ן בע״מ ג - ת י ד ק ק ־׳פז״ ב  תחנת תדלו

 (ח״פ 51-042093-8)

ן ומינוי מפרקים ו  הודעה על פירוק מרצ

דעה לפי סעיף 321(א) לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי על פי החלטת בעלי המניות
 של החברה הנ״ל, שנתקבלה ביום 27.6.2004, הוחלט לפרק
ן בהתאם לסעיף 319(2) לפקודה, ולמנות  את החברה מרצו
 את עו״ד משה פורת, ת״ז 7841158, ואת אביטל פרידמן, ת״ז

 5160939. למפרקי החברה.

 משה פורת, עו״ד, מפרק

ז התשם״ד, 5.7.2004 ם 5313, כ״ב בתמו מי  3390 ילקוט הפרסו
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