
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
י 2004 ל ו י 5 9 ו ב 3 1 ד 5 ״ ס ש ת ב ה *  א׳ ב

ד ד עמי  עמו

ות 3435 ת תמרור מקומי ו י י רשו נו דעה בדבר קביעת משרה שלא החול עליה חובת תיקון מי  הו
ר הסדר כובל 3435 שו ם בקשה לאי שו דעה על רי יים) 3432 הו נו נה (מי  מכרז לפי חוק שירות המדי

י נפט ... 3436 צר ים למו ן מחירים מרבי דעה בדבר עדכו ם לפי חוק בתי הו דעה על גמר כהונתם של רשמי  הו
 המשפט 3432

דעה בדבר קביעת תקנים 6ג4ג  הו
נה ת המדי רו  קביעת תחומי שיפוט לפי תקנות שי

נוי מנהל ארנונה (עמק חפר)  מי
נה ת המדי רו  קביעת תחומי שיפוט לפי תקנות שי

נוי מנהל ארנונה (עמק חפר) 3436 ) 3432 מי ן ל בית הדי ן ש י י הד ר סד ) משמעת) ) 
ד הרווחה ... 3437 ר ש י מ ד ר מקבלי תמיכה בי בו ת צי סדו ות לפי חוק־יסוד: הממשלה 3432 מו י לת סמכו  אצי
ר 3448 בו שת קרקעות לצרכי צי ת בדבר רכי דעו ת גדרה 3434 הו עצה הדתי דעה בדבר ממונים למו  הו
רושה 3447 דעות לפי חוק הי ות (בית שמש. הו ת דתי עצו ת בדבר הרכב מו דעו  הו
ות 3452 ת מו דעה לפי חוק הצהרו ) 3434 הו  הבל יבנה. מרו• הגליל, רמת הגולן

י בית המשפט 3452 ד י לפי פקודת המשטרה 3433 בקשות לפירוק חברות על י נו  מי

ת מאת הכונס הרשמי 3455 דעו דה 3435 הו ן לעבו י ת לפי חוק בית הד  מינוי ׳שופטת ראשי

ר 3460 בו דעות מאת הצי ר 3435 הו ים של סגנית שופט ראישי לפי החוק האמו י ו נ  מי



ב השירות, אני קיבע תחומי שיפוט ת עם נצי עצו י  בהתי
בדי הנזד־ינה. כמפורט ל עו ן למשמעת ש י ת הד  גאוגרפיים לבי

 להלן:

נית לה, או ר נתניה או צפו  נעברה עבירת משמעת בעי
גש  שנאשם בעבירת משמעת מתגורר באזור כאמור, תו

ן למשמעת בחיפה. י  התובענה לבית הד

ר נתניה או  נעברה עבירת משמעת דרומית לעי
 סביבתה או שנאשם בעבירת משמעת מתגורר באזור כאמור,

ן למשמעת בירישלים. י גש התובענה לבית הד  תו

ום פרסומה,  תוקף קביעה זו מי

ולי 2004) ז התשס״ד (4 בי  ט״ו בתמו

ד ) לפי < מטף (״ימי 5 ־ 1 0 5 מ 7 ח ) 

 שר המשפטים

 אזגילת סמכויות
 לפי תוק־יסוד: הממשלה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) להוק־יסוד: הממשלה'
צל לגורם המוסמך כמפורט בטור ב־ בטבלה שלהלן  אני או
דת בתי הסוהר [ניסח חדש],  את סמכותי לפי סעיף 36 לפקו
ן מתן חופשה 2 (להלן - הפקודה), לעני ו ף ד ו - ב ״ ל ש ת  ה
ד לביטתון הפנים 02.2.01 - תופשות ר ש מ וחדת לפי נוהל ה  מי

 אסירים (להלן - הנוהל) לאסירים כמפורט בטור א׳ להלן:

 טור א׳ טור ב־
ו מבוקשת החופשה הגורס המוסמך  אסיר שלגבי

נה מנהל בית סוהר ן לתקופה שאי דו י  (1) אסי ר שנ
 עולה על חצי שנה, למעט אלה: אי סגנו

ן בגין עבירה דו י  (א) אסיר שנ
ש י  אלימות במשפחה או ש
ו חשד כי עבר עבירת  לגבי
 אלימות במשפחה או
רשע בעבר י בעבירה  שהו

 באמור:

ן בגין עבירת מין דו י  (ב) אסיר שנ
רשע בעבר בעבירה  או שהו

 כאמור:

 (ג) אסיר המאושפז במחלקה
 הפסיכיאטרית בבית סוהר
ת חולים לחולי נפש:  או בבי

 מפקד גוש או
 סגני

 מנהל בית סוד

דו י ר בפסקה (ז), שנ  (2) אסיר כאמו
ן חצי שנה לשנה:  לתקופה שבי

נה  (א) חופשה ראשו

לך  >ב) חופשה שניה ואי

 ס״ח התשס״א, עמי 158.
נת ישראל, נוסח חדש  דיני מדי

 התשס״א, עמי 420

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
 חובת מכרז

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

רות עים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שי די  מו
על פי  המדינה (מינויים), התשי״ט-1959' (להלן - החוק), ו
רות המדינה, קבעה הממשלה פטור מתובת עדת שי  הצעת ו
 מכרז פומבי לפי סעיף 9ו לחוק, למשרת מנהל מינהל
ן המקומי במשרד הפנים, בתנאי שיקוים לגביה הליך  השלטו
נות פעולתה ר מועמדים, שעקרו ל ועדה לאיתו  מיוחד ש
 נקבעו בהחלטת הממשלה מסי 2541 בפי שפורסמו בהודעה
, ' ת בפטור מחובת מכרז פומבי ו  בדבר תנאים למינוי למשר

 שהרכבה כמפורט להלן:

שב ראש: ו ד הפנים - י ר ש ל מ  (1) המנהל הכללי ש

נה או נציגו: רות המדי  (2) נציב שי

רות ב שי דע בתחום, שימנה נצי בד מדינה בכיר בעל י  (3) עו
ד ל משר ת עם המנהל הכללי ש עצו י  המדינה בהתי

 הפנים (להלן - המנכ״ל);

ע והיכרות בתחום, שימנה ד ש אקדמיה בעל י  (4) אי
רות המדינה׳, ב שי ת עם נצי עצו י  המנכ״ל בהתי

ע והיכרות בתחום, שימנה המנכ״ל ד ש ציבור בעל י  (5) אי
ת המדינה. רו ב שי יעצות עם נצי  בהתי

ן שראל מימו  י
 מזכיר הממשלה

ולי 2004)  ט״ו בתמוז התשסי׳ד (4 בי
 (חמ 3-274)

 סייח התשי״ט, עמי 80.
 י״פ ההשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

 הודעה על גמר כהונתם של רשמים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], ההשמ״ד-984ו

ע בהתאם לסעיף 05וג לחוק בתי המשפט די  אני מו
נהס של הרשומים  [נוסח משולב], התשמ׳יד-1984', שכהו

וני 2004):  מטה, הסתיימה ביום כ״ו בםיון החשס״ד (15 בי

 הרשמה אילה גזית

 הרשם אהרון ורבנר

ת ברקוביץ י ד י  הרשמת ע

 הרשם גר אנגל

וני 2004)  ג׳ בתמוז התשס־ד (22 בי
 (חנו 3-64׳

 אהרן ברק
ן ו א ביה המשפט העלי  נשי

 סייח התשמ״ד עמי 98ו: סייח התשנ״ב, עמי 68.

 קביעת תחומי שיפוט
ן של נה (משמעת) :סדרי הדי רות המדי  לפי תקנות שי

 בית הדין), התשכ״ד-96:5ז

רות המדינה  בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות שי
, ' ן של בית הדין), ״תשכ״ד-963ו י  (משמעת:׳ !סדרי הד

 התשכ״ד, עמי 104, התשס״ג. עמי 840.

ם 5וג5, א׳ באב 19.7.2004 מי  5432 ילקוט הפרסו



 טור ב
 הגויים המוסמך

 טור א•
ו מבוקשת החופשה י ב  אסיר שלג

 טור ב׳
 הגורם המוסמך

 טור א׳
פשה ו מבוקשת התו  אסיר שלגבי

וחדים  (א) חופשה מטעמים מי
 המפורטים בסעיף לח(3)

 לנוהל -

וש או ) עד 48 שעות, ובחופשה מפקד ג ו ) 
 בגין אבל גם מעל 48 סננו

ת ו ע  ש

 (2) מעל 48 שעות, למעט הנציב או סגנו
ן אבל פשה בגי  חו

וחדים מנהל בית סוהר  (ב) חופשה מטעמים מי
רים בסעיף לח(7)  האמו

 לנוהל

ץ בתנאים מנהל בית סוהר י ת תמר פשו  (7) חו
ף לט לנוהל רים בסעי  האמו

 למפקד גוש או לסגנו או למנהל בית סוהר או לסגנו, היא
ב או לסגן הנציב. צי  נתונה גם לנ

ת זו לא תחול ביחס לאסירים במפורט ו י לת סמכו  אצי
 להלן:

נה של אסיר ביטחוני:  (ו) חופשה ראשו

ט למאסר עולם, ל אסיר השפו נה ש  (2) חופשה ראשו

שו לא נקצב: נ  שעו

ת הפלסטינית; ב הרשו ש ו  (5) אסיר ת

ג בקטגוריה א• בהתאם לנוהל: ו  (4) אסיר שסו
ש רו י ת סוהר מכוח צו הרחקה או צו ג  (5) אסיר המוחזק בבי
 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952'. או צו

,  הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי״ד-1954/

 (6) אסיר אזרחי כהגדרתו בפקודה.

ב (21 ות שניתנה ביום י״ג באלול התשס־ י לת סמכו  אצי
 באוגוסט 2002)5 - בטלה.

וני 2004) ז התשם״ד (27 בי  ח׳ בתמו
 (חמ 3-17)

 צחי הנגבי
ן הפני • ר לביטחו ש  ה

 סייח התשי״ב, מעי 354.

״ד, עמי 174.  סייח התשי
 י״פ התשס״ג, עמי 2.

 מינוי
1 9 7 1 - א ״ ל ש ת דת המשטרה [נוסח חדש], ה  לפי פקו

 בתוקף סמכוחי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ;נוסח
י גורן, ז צב עו י נ , אני ממנה את תת־  חדש!, התשל״א-1971'

לה על ן לתקופה העו ו ד י  (3) אסיר שנ
ן למאסר ו ד י  שנה, למעט אסיר שנ
נשו טרם נקצב ואסיר עו  עולם ו
 ביטחוני, וכן אסיר כמפורט להלן,
נה ן לתקופה שאי דו  גם אם ני

 עולה על שנה:

רת ן עבי ן בגי ו ד י  (א) אסיר שנ
ש י מות במשפחה או ש  אלי
רת ד בי עבר עבי ש ו ח  לגבי
מות במשפחה או  אלי
רשע בעבר בעבירה  שהו
 כאמור, למעט אסיר במפורט

 בפסקה (4):

ן רת מי ן עבי ן בגי ו ד י ר שנ  (ב) אסי
רה ע בעבר בעבי ש ר ו ה  או ש

 כאמור:

ז במתלקה שפ  (ג) אסיר המאו
ת סוהר או  פסיכיאטרית בבי

 בבית חולים לחולי נפש -

גו לקטגוריה ו ו  והכל בהתאם לסי
 כמפורט להלן:

וש או ן מפקד ג וג בקטגוריה ב  (1) אסיר שסו
י נ ג  בהתאם לנוהל ם

וג בקטגוריה ב2  (2) אסיר המסו
 בהתאם לנוהל

וש או נה מפקד ג  (א) חופשה ראשו
 סגנו

לך מנהל בית סוהר אי  (ב) חופשה שניה ו
 או סגנו

ל• ן למאסר עו דו י  (4) אסיר שנ
שו טרם נקצב - נ עו  ו

ב או ת סגן הנצי י ש י ל ש  (א) חופשה שניה ו
 ראש מינהל

 טיפול ושיקום

לך מפקד גוש או אי ת ו עי י  (ב) חופשה רב
 סגנו

וש ל אסיר מפקד ג לך ש אי  (5) חופשה שניה ו
ג כ״אסיר ביטחוני״ לפי ו  שסו
ת בתי הסוהר בו  פקודת נצי
צאת מכוח סעיף  04.05.06 המו
ר  80א(ב) לפקודה (להלן - אסי

 ביטחוני)

וחדי •  (6) חופשה מטעמים מי
ג ו  כהגדרתה בנוהל לאסיר המסו
 בקטגוריה בו או ב2 בהתאם

 לנוהל -
ש 17, עמי 390. ד נת ישראל, נוסח ח י  דיני מד

3433 19.7.2004 , ד ־ ס ש ת ב ה א ם 5315, א׳ ב מי  ילקוט הפרסו



ת חמי׳.: ת חבל יבנה תהיה ;  קבעתי שהמועצה הדתי
 הברים והרכבתי אותה כדלהלן:

• מסי זהות  ש

 אנגל יהודה 052268315
 ארביב ניסים 003938859
 עוזרי עזרא ו4ו405ו00
אל 003168762  פרסי שמו
יכמן דב 053259040  רי

ולי 2004)  י״ח בחמה התשס״ד (7 בי
ן (חמ 3-140)  אריאל שרו

 ראש הממשלה

 הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית
 מרום הגליל

, ם [נוסה משולב] י די רותי הרת היהו  לפי חוק שי
 התשל״א-ו197

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק די  אני מו
, ' ם [נוסח משולב], התשל״א-ו97ו י די רותי הדת היהו  שי
ת מרום הגליל תהיה בת שבעה  קבעתי שהמועצה הדתי

 חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

 שם ״ מס־ זהות

012177408 
043481050 
031958184 
051477768 
023958846 
055975793 
068892678 

 בן נס אפרים
ם  דבוש שלו

ש אליהו ו ד  ד
 ימין רפאל

גאל  לוגסי י
ידא דני  סי
ץ רפאל  פר

ן  אדיאר שרו
 ראש הממשלה

ולי 2004)  י״ח בתמוז התשס״ד (ד בי
 (חמ 3-140)

 סייח התשל״א, עמי 130: ההשנ״ט, עמי

 הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית
 רמת הגולן

, ים !נוסד. משולב! די רותי הדת היהו  לפי חוק שי
 התשל״א- 971 ו

ע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק די  אני מו
97ו , א-ו ם [נוסח משולב], ההשלי י די רותי הדח היהו  שי
ה בת שבעה י ת רמת הגולן הד  קבעתי שהמועצה הדתי

 חברים והרכבתי אותה כדלהלן׳

 שם מם׳ זהות

 אפרים אילן 54ו057480
 בהרב שלמה אריה 62וד00439
 טורנהיים יאיר 303597660
 נס יצחק זאב 50575ו008

ו די י אנוש במשטרה, למלא את תפקי  סגן ראש אגף משאב
להשתמש בכל י אנוש במשטרה ו  של ראש אגף משאב
ז התשס״ד (4 ם ט״ו בתמו ו  סמבות מסמכויותיו, בתקופה שמי

ו ביולי 2004). י ב בתמוז התשס״ד (  ביולי 2004) עד יו• כי

ולי 2004)  ט״ו בתמוז התשס״ד (4 בי
 (חמ 3-602)

 צחי הנגבי
 השר לביטחון הפנים

 מינוי ממונים למועצה הדתית גדרה
, ים ונוסח משולב] די  לפי חוק שירותי הדת היהו

 התשל״א-ו97ו

רותי הדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שי
ים [משח משולב], התשל״א-1971 י, אני ממנה את די  היהו
ח גררה: נים למועצה הדתי  האנשים המפורטים להלן לממו

 ׳שלמה תנעמי 051366003 - בעל סמכות הכרעה
 יעקב זוהר 041929613

ולי 2004)  י״ח בתמוז ההשס״ד (7 בי

ן אל שרו י ארי י ־ " מ 0 ח ) 

 ראש הממשלה
 י ס״ה התשל״א, עמי 130: התשס״ד, עמ 143

 הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית בית שמש
, ים [נוסח משולב] די רותי הדת היהו  לפי חוק שי

 התשל״א- 1971

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) להוק די  אני מו
, ו ו 97 ם [נוסח משולב], התשל״א-ו י די רותי הדת היהו  שי
ש תהיה בת תשעה מ ת בית ש  קבעתי שהמועצה הדתי

 חברי• והרכבתי אותה כדלהלן:

 שם מס׳ זהות

 אדרי סימון 62657739
 אוחנה מוריס 67505735
 אלנ?שעלי יצחק 64917479
 בן מרגי חיים 13144688
 ב; עדי סמי 15264062
 דרנגר הנוך 33011156
 טויטו משה 62571518
 כהן אליהו 27806389
 בהן רפאל 61939435

לי 2004) ו  י״ח בתמוז ההשס״ד (7 בי
ן  (חמ 3-140) אריאל שדו

ש הממשלה א  ר
 י ס יח ההשליא, עמי 30ו: התשנ״ט, עמי 86.

 הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית חבל יבנה
, ם [נוסח משולב] י די רותי הדת היהו  לפי חוק שי

 התשל״א- 1971

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק די  אני מו
. י לב) התשל״א-971ו ים [נוסח משו די  שירותי הדה היהו

, עמ׳ 130; התשנ״ט, עמי 0::- « ׳  ם״ח התשל
 התשל״א, עמי 130; התשנ״ט, עמי ..׳.8.

ב התשס״ד. 19.7.2004 א ם 5315, א׳ ב מי  3434 ילקוט הפרסו



 תיקון מינוי רשויות תמרור מקומיות
 לפי תקנות התעבורה, התשכיא-1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות התעבורה,
ת תמרור מקומית כמפורט , אני ממנה רשו י ו 96  התשב״א-ו

 להלן:

, יבוא: 2 ת תימרור מקומיות ו י י רשו נו  אחרי פרט (9) במי

ט של פו י קואז, ת״ז 55714240, לתחום השי  ״(9א) אד
ית פתח תקוה:״. רי  עי

וני 2004)  י״א בתמוז התשס״ד (0ב בי

) אלכם לנגר ג ־ 7 6 מ 6 ח ) 

 המפקח על התעבורה
 י ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
 ־ י״פ התשס״ב, עמי 3737.

 הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, החשמ״ח-1988

ף 7(ב) לחוק ההגבלים העסקיים,  בהתאם לסעי
ע בי נרשמה י ד  התשמ״ח-1988' (להלן - החוק), אני מו

ר הסדר כובל כדלקמן: שו  בקשה לאי

 העדרים להסדר:

דת קומפוזיטורים, מחברים ומו״לים ו  אקו״ם בע״מ - אג
ל א ר ש י  למוסיקה ב

מה נספח בו לבקשה) וצרים (אשר שמם ננקב ברשי  הי

ם (אשר שמם ננקב צרי ו ות י י ל זכו יהו ם הזרים לנ י ד י  התאג
 ברשימה נספח ב2 לבקשה)

ושא ההסדר: רות נ  הנכס או השי

וצרים וח י י  זבו

אר בבקשה:  מהות הכבילה כמתו

דרש, חלוקה השוק וכמוה י ן המחיר שי י וצרים לענ יוח י  זכו
 המוצרים בשוק.

ל להיפגע ף 8(ב) לחוק, אדם העלו  בהחאם לסעי
ם י רשאי ד עסקי וכן ארגון צרכנ ו ג  מההסדר הכובל, אי
ת מנומקת דו ג ן להגבלים עסקיים התנ י  להגיש לבית הד
דעה זו ם ימים מיום פרסום הו שי ו ך של  בכתב להסדר, בתו

 ברשומות.

ו 571 - ע ר בתיק ה בו ן הצי ו ר פתוח לעי  ההסדר האמו
ת ההגבלים העסקיים, רת׳ כנפי גשרים 22, קומה  במשרד רשו

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש  ג׳, ירושלים, ב

לי 2004) ו ז התשס״ד (5 בי  ט״ז בתמו
 (חמ 3-680)

 דר1ר שטרום
 הממונה על הגבלים עסקיים

 שם מסי זהות

 סייח התשמ״ת, עמי 128.

054528005 
054561774 
056433758 

 קבלו אברהם
שראל ט י ד  שמי

ד  תעסה אהו

לי 2004) ו ז החשס״ד (7 בי  י״ח בתמו

ן ו אל שר ) ארי ג ־ ו 4 מ ° ח ) 

ש הממשלה א  ר

 מינוי שופטת ראשית
ן לעבודה, התשכ״ט-1969 י  לפי חוק בית הד

ן לעבודה, י ף 6 לחוק בית הד  בתוקף סמכותי לפי סעי
ה שר התעשי ם ו , ובהסכמת שר המשפטי י  התשב״ט-969ו
 המסתר והתעסוקה, אני ממנה בזה את עליה פוגל, ת״ז
רי לעבודה, ו ן אז ת די ל בי י ש ש א  000884445, סגנית שופט ר
דה בתל אביב, מיום ו רי לעב ו ן האז י ת בית הד י ש א פטת ר  לשו
ז לי 2004) עד יום ג׳ בתמו ו ז התשס״ד (11 בי  ב״ב בתמו

ולי 2005).  התשס״ה (10 בי

לי 2004) ו ז התשס״ד (6 בי  י״ז בתמו

) סטפן אדלר ג ־ ו 5 6 מ ג ח ) 

דה ן הארצי לעבו י א בית הד שי  נ
 סייח התשכ״ט, עמי 70.

 מינוי סגנית שופט ראשי
ן לעבודה, התשכ״ט-1969 י  לפי חוק בית הד

ן לעבודה, י ף 6 לחוק בית הד  בתוקף סמכותי לפי סעי
ה שר התעשי ם ו , ובהסכמת שר המשפטי י  התשכ״ט-1969
רלי סלע, ת״ז  המסחר והתעסוקה, אני ממנה בזה את או
רי לעבודה, לסגנית שופט ו ן אז  6288ו0542, שופטת בית די
דה בתל אביב, מיום כ״ב רי לעבו ו ן האז י ל בית הד י ש ש א  ר

לי 2004), ו ז התשס״ד (11 בי  בתמו

לי 2004) ו ז התשס״ד (6 בי  י״ז בתמו

ר ל ) סטפן אד ג ־ י 5 6 מ ג ח < 

דה ן הארצי לעבו י א בית הד שי  נ
 סייח התשכ״ט. עמי 70.

 מינוי סגנית שופט ראשי
ן לעבודה, החשכ״ט-1969 י  לפי חוק בית הד

ן לעבודה. י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית הד
ה שר התעשי ם ו , ובהסכמת שר המשפטי י  התשכ״ט-1969
 המסחר והתעסוקה, אני ממנה בזה את חגית שגיא, ת״ז
רי לעבודה, לסגנית שופט ו ן אז ת די  050598309, שופטת בי
ום ב״ב דה בתל אביב, מי רי לעבו ו ן האז י ל בית הד י ש ש א  ר

לי 2004). ו ז התשס״ד (11 בי  בתמו

לי 2004) ו ז התשס״ד (6 בי  י״ז בתמו

ר ל ) סטפן אד ג ־ 1 5 6 מ ג ח ) 

דה ן הארצי לעבו י א בית הד  נשי
 סייח התשב״ט. עמי 70.

3435 19.7.2004 , ד ב התשם״ א ם 5315, א׳ ב י מ ו רס פ  ילקוט ה



ם חדשים י שקד : 

6.34 
909.83 
818.97 

2 גופרית בעד  תוספת על מחיר מזוט 4000 %
0 בתכולת גופרית, ט״מ ל 1%.  בל הפחתה ש

2 גופרית בער  חפחתה ממחיר מזוט 4000 %
0 בתכולת גופרית, ט״מ ל 1%.  כל תוספת ש

 זפת 80/100, ט׳־מ
 זפת ה־ב, ט״מ

י לגפ״מ בשער בז׳׳ן  חלק גי: מחיר מרב

 המחיר המרבי לגפ״מ בשער בדין הוא 415.81.ו שקלים
ם לטון.  חדשי

וני 2004)  י׳ בתמוז התשס״ד (29 בי
 (חמ 3-2152) אהוד יחיאלי

 מנהל מינהל הדלק

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

, אני '  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו
ו יותי י קבע, בתוקף סמכו ן התקנים הישראל דיעה כי מכו  מו
ם י י  לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים הישראל

 שלהלן:

וני ן ולדיס: מוספים לבטון, מי  ת־י 896 חלק 1 - מוספים לבטו
 004* בא במקום ת״י 896 ממרס 1994:

ש בבנינים: מערכות בקרת  ת־י 1001 חלק 2.2 - בטיחות א
 עשן בנינים, למעט בניני מגוךים שגובהם עד 12 מטר,

וני 2004:  מי

ש בבנינים: אוורור והגנה מפני  ת־י 1001 חלק 4 - בטיחות א
ני 2004; ו ל מסחריות, מי שו ש במערכות בי  א

ש בכימיקלים י א י אש: כיבו בו  ת״י 5356 חלק ו - מערכות כי
ני 2004: ו  יבשים, מי

י אש: ביביי אש בכימיקלים בו  ת״י 5356 חלק 2 - מערכות כי

וני 2004.  רטובים, מי

וני 2004) ז התשם״ד (30 בי  י״א בתמו

ר מ »י־ג<' זיוה פתי ח < 
ל  המנהלת הכללית ש

ן התקנים הישראלי  מכו
־ג, עמי 30; התשי״ת, עמי 2: ההשל״ט, עמי  י סייח התשי

 מינוי מנהל ארנונה
ות (ערר על קביעת ארנונה ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו-976ו

ות י דעה כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו  נמסרת בזה הו
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',
ז ורית עמק חפר בישיבתה מיום גי בתמו  מינתה המועצה האז
וני 2004), את מנשה דוד למנהל ארנונה  התשס״ד (22 בי

 לענין החוק האמור.
וני 2004) ז התשס״ד (24 בי  ה׳ בתמו

 (חמ 5-245) גדוו־מ »י*קי«י־ן
רית עמק חפר ו ש המועצה האז א  — . ר

 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים
 למוצרי נפט

רותים (מחירים מרביים  לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושי
 בתחנות תדלוק), התשס״ב-2002, צו פיקוח על מחירי
צרי נפט בשער בז״ן), ים למו רותים (מחירים מרבי  מצרכים ושי
רותים צו פיקוח על מחירי מצרכים ושי  התשנ״ג־992ו, ו

 (מחיר מרבי לגפ״מ בשער בז״ן), התש־ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) לצו פיקוח על מחירי
רותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק),  מצרכים ושי
 התשס״ב-2002', סעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים
י נפט בשער בז״ן), צר ים למו רותים (מהירים מרבי  ושי
, וסעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים 2  התשנ״ג-992ו
רותים (מחיר מרבי לגפ״מ בשער בדן), התש״ס-2000ג  ושי
ע כי החל ביום די  (להלן - צו מחיר גפ״מ), אני מו
ל ים ש ולי 2004) המחירים המרבי ז התשס״ד (ו בי  י״ב בתמו

 מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

ן בתחנות תדלוק י ז  חלק אי: מחירים מרביים לבנ
 בשקלים חדשים

ן י  בנזין בנז
 נטול עופרח נטול עופרת

 96 אוקטן 95 אוקטן

 א. מחיר לליטר בתחנה
 (כולל 17% מע״מ) 4.88 4.86

 ב. מחיר לליטר בתחנה באילת 4.18 4.16

 תוספת בעד שירות מלא:

ם לליטר ץ (כולל מע״מ) 0.10 שקלים חדשי  בכל האר

ם לליטר  באילת (לא כולל מע״מ) 0.09 שקלים חדשי

״ן  חלק בי: מחירים מרביים למועדי נפט בשער בז
 למעט גפ״מ

 (אינם כוללים בלו)

ם  בשקלים חדשי

1,542.26 

1,339.46 
1,360.38 
1,370.03 
1,292.48 
1,299.24 
1,616.17 
1,280.60 
1,289.10 
1,257.04 
914.07 
934.27 
775.67 

 נפטא כחומר זינה. ט״מ
 בנזין 91 נטול עופרת, ק״ל
 בנזין 95 נטול עופרת, קי־ל
 בנזין 96 נטול עופרת, ק״ל

 דס״ל (קרוםין, נפט) במכליות, ק״ל
 דס״ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ק״ל
 דס״ל (קרוםין, נפט) בהזרמה, ט״מ

 סולר לתחבורה במכליות, ק״ל
 סולר לתחבורה בהזרמה, ק״ל

0 גופרית, ק״ל  דלק להסקה במכליות, 2%.
 מזוט קל במכליות, ק״ל
 מזוט קל בהזרמה, ט״מ

 מזוט 4000. 2.0% גופרית, ט״מ

 סייח התשל״ו, עמי 252.

 ק״ת החשס״ב. עמי 909.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 262; התשס״א, עמי 206.

 ק״ת התש״ס, עמי 354.

ב התשם״ד, 19.7.2004 א ם 5315, א׳ ב מי  3436 ילקוט הפרסו



 מוסדות ציבור מקבלי תמיכה בידי משרד הרווחה
דות התקציב, התשמ״ה-985ו סו  לפי חוק י

ראות תכ״ם מם׳ ל 997ו) והו  בהתאם להתלטת הממשלה מס־ 1881 בק/4 מיום ב׳ בניסן התשנ״ז (9 באפרי
ת התקציב, דו סו א לחוק י ר שאושרה להם תמיכה לפי סעיף ג בו ת צי סרו ת מו מ י ש  01.01.01.12-1 מתפרסמת בזאת ר

ר לכל מוסד: ש ו א ן סכום התמיכה ש ו ל שנת 2003, בצי ה ש י ת השנ  התשמ״ה-1985'. במהלך המחצי

 מסי עמותה שם האגף והעמותה סכום בש׳׳ח
 אגף השיקום

 580079978 עזר מציון 63,000
 סך הכל אגף השיקום 63,000

 מוסדות ציבור:
 580315604 תפארת לוי - קול סיני 63,440
 580303501 אוהל יהושע 32,240
 580291334 חוכמת מנחם 14,560
 580240513 דעת ותבונה להנחיל 34,320
 580051373 המעיין - קרן מרכז למתוננים 52,000
 580303212 יחד בתורה 16,640
 580007466 בית מתתיהו ־ מאור יצחק 22,880
 580148047 נר לרתל ובניה 8,720 ו
 580216273 אגודת נועם שמעון 3,520 ו
 580319481 ישיבת דעת חיים 17,680
 580305472 עטרת הלויים 32,084
 580117877 מגן ישראל ־ נתיבות 68,640
 580088060 שלהבת הדרום בנים 40,360
 580160984 מוסדות ירים משה 84,240
 580210326 מגדל תורה 19,760
 580325066 מוסדות משכן התורה 37,440
 580057685 נפש חיה - ישיבה וכולל 20,800
 580275527 ישיבת כנסת שלמה 12,480
ן דדיהם 20,512  580211811 ישיבת שמעו
 580282416 ונקרא בשם 12,480
 580316792 אולפנת לבונה 29,347
 580345726 אוהל אשר 20,679
 580339398 מרכז תורני שערי תורה 54,080
 580011633 קרית תינור מעלות 93,600

 580267599 באור שמואל 53,040
 580327310 אורחות תורה 45,760
 580340040 ים התורה רמות ירושלים 69,680
 J 580326809 ברכת יוסף 7,863

 ו 580323988 ישיבת אבן ישראל 13,520

 1 580252872 מוסדות חסידי דאראג 14,560

 580206134 פאר יוסף נווה יעקב 29,120
 580008589 כסא רתמים מתביתא 95,792

 סייח התשמ״ה. עמי 60: התשנ־׳ב. עמי 34.

3437 19.7.2004 , ד ב התשס״ א ם 5315, אי ב י מ ו ס ר פ  ילקוט ה



 ( מטי עמותה שם האגף והעמותה ! סכום בש״ח
 : 510096019 גבעת וושינגטון 10,400
 ישיבת בני עקיבא סוסיא _ן 6,240

 מ.י־כז תורני זכות לעמי !35,360
 ישיבת בני עקיבא סוסיא _ן 6,240 1~ 580317089־־'"

 \ 580312742" מ.י־כז תורני זכות לעמי !35,360
 ! 580147585 מכון דניאל 13,520
 : 580286391 מוסדות פניני מנתם 28,080
 ! 580343523 ברכת ישראל מאיר 247960
 | 580045755 מגדל אור - בנות 28,640
 1 580080141 נחלת צבי מכון לימודי "17160
 ; 580107613 בית מדרש עליון 46,800
 •י 580185924 חכמת התורה ותפארתה 66,560
 580329548 ״ ועד ק״ק קוממיות 39,520
 | 580228138 ״עוז יונתן" 10,400
 | 580220440 קרית חינוך ודבש 32,240
 580294106 ישיבת כנסת הגדולה 17.680
 580193837 זהר הגליל "6,240־

 580074581 אגודת נפש החיים 15,935 :
 580053247 בית מדרש עוד יוסף תי 10,400 !

 580058014 מאור ירושלים אור אלתנן 26,000
 580024313 ישיבת מאור עיניים 28,080

 580295426 ישיבת באר יהודה 71,257 |
 580012094 אור תדש בנים 59,280 1

 580026359 פורת יוסף גאולה 14,040
 580019263 דתסידי בעלזא 32,240
 580336675 תורת חסד בגליל 28,080
 580275386 הרבצת תורה על טהרת קדש 14,560
 580168615 קרנות עולם נוה יעקב 31,200
 580276566 אור מאיר שמחה 22,880
 580340958 תורה חסד עם רם 22,880
 580162915 תורני בני בנות ציון 29,120
 580122604 נר הצפון 18,720
 580343531 שערי תורה נתניה 52,000
 580008423 תפארת ציון 32,240
 580366789 פאר השלום 32,760
 580063097 סטריקוב - קול יעקב 16,640
 580070183 הדרת ירושלים 24,960
 580231074 כנסת יששכר 41,600
 580128700 תפארת טבריא 12,480
 580358869 מיר מודיעין עילית 29,120

 580048817 קול ברמה - גבעת שאול 119,080
 580048817 קול ברמה ־ בר אילן 24,960
 580085454 אגודת יוצאי בוכרא 22,880
 580274504 מוסדות חסד פני מנחם 24,960

 580107571 כנסת יצחק חדרה 11,440 1
 580343655 מוסדות צמח שדה ־ אלעד 187,200
 580275386 הרבצת תורה - אלעד 19,760
 580137438 זיכרון נחום למצויינים 15,600
 580080117 מגן אבות ־ צפת 13,520

19.7.2004 . ד - ס ט ה  3438 ילקוט הפרסונליס 5וג5, א׳ באב י



 מס׳ עמותה שם האגף והעמותה סכום גש״ ח-
 580041101 מאיר פנים 13,520
 580041044 בית מדרש לתורה והוראה 12,480
 580377018 ישיבת בני בינה 11,440

 580343531 שערי תורה - באר שמואל 106,080
 580060721 ישיבת אוהל מועד 28,567
 580025872 ישיבת אור ברוך 34,320

 580289114 מוסדות אורות שלמה 105,040
 580256774 משכן ציון ירושלים 33,280
 580088201 בית אשר ־ סטולין 93,600
 580114445 ישיבת זוהר התורה 27,040
 580103596 בית עולות 16,610
 580006443 ישיבת הפקדתי שומרים 10,400
 580011039 ישיבת י־ם לצעירים 10,400
 580029122 ישיבת יקירי ירושלים 40,040
 580026359 פורת יוסף נוה שלום 50,934
 580022051 ישיבת עטרת ישראל 39,000
 580021806 ישיבת קול - יעקב 14,560
 580025591 ישיבת קול תורה 90,760
 580041580 ישיבת ראשית תכמה 43,680

 580010270 ישיבת משכנותך ישראל 117,503
 580266047 ישיבת בית חדש 4,394

 580115921 מתיבתא ירושלים 82,160
 580244705 ישיבת חברון 44,720
 580058014 ישיבת אור אלתנן 48,903
 580037927 ישיבת נתלת משה 25,550

 580101277 ישיבת בית אברהם סלונים 33,280 ן
 580057354 ישיבת תפארת ישראל 56,160 ]

 580075158 ישיבת תורת אמת חב״ד 28,080
 580224483 תברון גאולה יחזקאל 13,520
 580011740 ישיבת כוכב מיעקב 33,280
 580024313 ישיבת מאור עיניים 84,240

 580007433 ישיבת א.שמעון מערלוי 63,440 \
 580037844 ישיבת צעירי גור 17,160 \
 580002996 ישיבת קרולין סטולין 121,680 י
 580010577 ישיבת בית מרדכי זועהיל 26,000 |

 580018935 מוסדות ויזניץ אור חיים 79,040
 580049187 אולפנת בנות קרית ארבע 10,400
 . 580216968 מרכז יעקב ואניטה פנזר 10,400

 580019263 ישיבת דחסידי בעלז 67,600 !
 580043784 ישיבת מעלות התורה 91,520 |
 580065316 ישיבת תפארת התלמוד 49,720 !

 580004992 מוסדות באר אברהם 27,040
 80028686"5 ישיבת אמשינוב שערי עולם 24,960

 580042943 ישיבת מאור התורה 576,814
 580111532 ישיבת תפארת יעקב 73,840
 580097939 | ישיבת צעירים מרכז אליהו 21,840
 580044972 ישיבת נר שמואל 14,745

343? 19.7.2004 , ד ם 5315, א׳ באב התשם״ מי  ילקוט הפרסו



 מסי העמותה שם האגף והעמותה סכוםבש״ח •
 580142693 תפארת משה בצלאל 40,023
 580097236 עטרת התורה 41,600
 580075737 ישיבת תורה אור י־ם 44,720

 580070183 הדרת ירושלים 178,679
" 580020246 בית מדרש עליון לתורה יד אהרון 17,680  י
 580143386 מרכז חינוכי דרכי שלום 15,097
 580179844 מעלות חיים 33,280
 580162717 ישיבה היי משה לצעירים 84,240
 580024479 ישיבת פחד יצחק 22,880
 580194611 ישיבת מרחשת משכן ישראל 61,360
 580012649 ישיבת מסילת התורה 5,720

 580162139 נשמת אהרן ויעקב 17,160
 580220630 מוסדות נחלת אשר 27,040

 580029239 ישיבת קמניץ - כנסת יצתק 105,040
 580026037 ישיבת ישמח משה 28,080
 580047009 היכל התורה בציון 29,120
 580032795 תלמוד תורה - חוות דעת ים 76,960
 580194207 ישיבת עמוד דוד 56,160
 580048155 בית אליהו - היכל אוריה 32,240
 580162873 ישיבת תיכונית קרית ארבע 10,400
 580013605 אתרית הימים נר יוסף 44,720

 580174316 ישיבת מתיבתא אהל תורה 175,900
 580065589 בית המדרש אור השלום 45,760
 580224103 ישיבה לצעירים קניני תורה 24,960
 580225456 ישיבת באר התורה 58,240
56,300 
15,315 
53,040 

 56,300 580144723 מוסדות תוספות יום טוב
15,315 
53,040 

 580141869 ישיבת לוין חן
56,300 
15,315 
 580062438 ישיבת שארית יעקב בית דוד 53,040
 580277952 תורה ותסד ־ אמרי נעם 88,920
 580031854 ישיבה מענה שמתה 35,360
 580236388 ישיבת נתיבות התלמוד 55,120
 580276855 ישיבת נתיבות יעקב 48,880
 580203313 והודעתם לבניך 84,240
 580287555 נעם מנחם 62,400
 580251775 מעין ההלכה ־ באר רפאל 44,720
 580293132 מוסדות דרך פיקודיך 53,040
 580083210 ישיבת אורות התשובה 6,873

 580031052 בית ציון - בלומנטל ים 26,000
 580288454 ים התורה 24,960
 580055499 ישיבת בני עקיבא אדרת 33,280
 580053536 מוסדות תורה - בית אל 32,431
 580113991 ישיבת שארית יוסף 32,240
46,364 

124,685 
 46,364 580029528 שדה תמד כפר נוער חקלאי

 580027738 ישיבת תורה והוראה 124,685
 580122612 ישיבה לצעירים 4,093

 580069243 ח ישיבת מאור התלמוד 68,707
 580024610 בית חינוך לתשב״ר 50,261

19,7.2004 , ו ־ ס ש ת . א׳ באב ה « 1 ם 5 מי  3440 ילקוט הפרסו



 מס׳ עמותה שם האגף והעמותה סכום בש׳׳ח^ו
 580037208 ישיבת תידושי הרי״מ 13,375
 580045771 ישיבת קדושת ציון 20,800
 580058311 ישיבת נזר ישראל 59,280
 580150704 ישיבת תורת ישראל 23,544
 580121655 תורת חסד ברכת יצתק 3,132ו
 580258663 ישיבה דובר שלום 53,963
 580209989 אולפנא רעיה 37,440
 580191690 מוסדות תינוך תב״ד 27,040
 580240034 ישיבת כנסת מאיר 7,303

 580210409 ישיבת תכמת שלמה 20,800
 580280386 בני צבי - בית אל 2,760ו

 580043909 מוסדות אוהל משה 143,033
 580003168 ישיבת אור ישראל 2,235

 580041101 ישיבת בית מאיר 32,240
 580276715 מוסדות התורה והתסד 37,595
 580033272 היכל אברהם אלימלך 22,880
 580000529 ישיבת תומת ציון 26,000
 580008589 ישיבת כסא רתמים 23,070
 580115384 ישיבת אור גאון 18,720
 580080794 ישיבת בית עקיבא נתלת יצתק 36,920
 580063634 ישיבת בית ישראל רוז׳יו 48,880
 580008423 ישיבת תפארת ציון 44,720
 580033173 ישיבת בית רבי שמעיהו 47,840
 580000503 מוסדות תורה ושלום 62,585
 580007466 ישיבת בית מתתיהו 28,080
 580027605 ישיבת סלבוטקה 68,640
 580018919 מוסדות ישיבת וזניץ 63,440

 580028066 מרכז קהילתי קרית צאנז 173,160
 580045193 אמרי אמת תסידי גור 18,720
 580032548 מרכז מוסדות נדבורנה 60,320

 580031680 מוסדות תסידי בעלז 111,823 |
 580051159 מוסדות סטולין קרלין 16,657 ן

 580068104 ישיבת ברסלב 67,080
 580050292 ישיבת חכמי לובלין 50,960 \
 580049989 ישיבת תוג תתם סופר 33,196 |
נוביץ 114,400 !  580025286 ישיבת פו
 580004992 מוסדות באר אברהם 67,600 !

ייץ 16,640 ל מודז  580055747 ישיבה אמרי שאו
 580150332 ישיבת נתלת דוד 50,960
 580110054 ישיבת תפארת משה 53,040
 580085447 ישיבת ברכת אפרים 54,080
 580106763 ישיבת פאר משה 18,805
 580078194 מוסדות מאור ישראל 19,760

 580005288 מוסדות שערי ציון 111,584
 580168912 זכרון סיני נר התורה 26,000

 580137438 ישיבת חזון נתום 132,270
 580195758 ישיבת רבני חיים עוזר 70,720

5 4 4 י 1 1 .7 . ¿004 , ד ם- תעז ז ב ד א ם 15ג5, א׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מס׳ עמותה שם האגף והעמותה | סכום בשי׳ח
 580180479 אור שרגא יצחק 22,880
 580197937 ישיבת גאון צבי 63,440
 580042877 ישיבת בית ישראל אלכסנדר 21,840
 580227809 דרך תקוה כנסת התורה 15,452
 580249001 ישיבת קול יהודה 6,240

 580098895 ישיבת זכרון דוד 600,ו4
בת ראדין 2,480 ו שי י ' 580063980 
 580225431 ישיבת נטעי אורה 3,520 ו
 580033249 בית לוי יצחק 35,360
 580045755 מגדל אור ל.תורה 9,116

 580038222 מרכז חינוכי הורני בנים 87,058
 580278448 מעוז יהודה 7,680 ו
 580023729 ישיבת כנסת חיזקיהו 9,280

 580009181 ישיבת שפתי צדיק 3,520ו
 580040491 ישיבת חסידי גור 26,520
 | 580056448 ישיבת יחל ישראל 65,800
 580124220 ישיבת נתלת הלווים 24,960
 580068203 ישיבת בר יוחאי בני עקיבא 2,480 ו
 580107571 ישיבת כנסת יצחק 57,200
 580237220 ישיבת טבריה 36,400
 580250496 ישיבת תורת מנחם 20,800
 580172666 תומכי תמימים ־ מגדל העמק 34,320
 580027472 ישיבת אופקים 88,977
 580175867 ישיבת נחלת אשקלון 22,880
 580061851 הנגב - חנוך לנער בנות 45,760
 580035988 חזון יחזקאל כפר נוער 34,137
 580046589 • קרית חינוך לבנים אשד 17,697
 580182301 ישיבת בית דוד 22,680
 580082139 ישיבה ובית מדרש לתורה 42,295
 580062164 ישיבת צדקת יוסף 31,200
 580025286 ישיבת פוניבז גרודנא 43,680
 580037265 בית ישראל חסידי גור 73,840
 1 580130482 מוסדות תורה וחינוך 49,920

 580136570 ישיבת בני ראם 10,200
 580084614 ישיבת בית חלקיה 74,880
 580037281 תלמוד תורה מורשה 31,015
 580173292 ישיבה למצויינים בית מרדכי 60,600
 580067734 ישיבת אחוזת יעקב 6,240

 580075893 תורת תיים בית אליעזר 24,725
 580061851 הנגב חנוך לנער בנים 106,080
 580165595 ישיבת ישראל לסגולחו 20,800
 580029841 ישיבת הדס במדבר 95,680
 580264158 ישיבת הדרת תורה 28,080
 580288090 ויזניץ אש׳ - צמח צדיק 27,248
 580132868 מרכז הורני - חכמח רחמים 1,769 ו
 580083756 מעיין שלום וחיים 13,520

 סך הכל מוסדות ציבור 11,564,476

לדברגר ו  (חמ 5-1868) דב ג
 המנהל הכללי של משרד יזו—

ב ההשס״ד. 19.7.200-1 א , א־ ב sv .s ם מי  3442 ילקוט הפרסו



ן ו עדה המקומית לתכנ  התשנ״ט, עמ 4955, מוסרת בזה הו
ו (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 פ י ב- י אב  ולבניה תל־
דעה , הו דת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור), 21943  ו־ד לפקו
ן ריה לחלוטי  בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעי
ת ש י כ א וליתן בדבר ר ש י ריה מוכנה ל ר וכי העי בו  לערכי עי

 הקרקע האמורה.
בע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  בל התו
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י עו  האמורה ורועה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרעאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ר לו בקרקע האמורה, בעירוף ש  זכותו או על טובת ההנאה א
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
דעה המפרטת לםעיפיהם את הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו ים •שהוא תו י עו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי ריה מתכו דעה כי העי  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי  לערכי עיבור שלמענם עו
ד את החזקה רה ימסור מי  שכל אדם המחזיק בקרקע האמו

 בה.
 תוספת

 שטח להפקעה במי׳ר
ש ד ו 61 ו  ג
 חלקה

 208,ו
 66 ו
104 

67 
15 

813 
822 
824 
825 
826 

ט שהשטח  הערה: הפקעת חזקה: בהתאם לתשרי
 המופקע מתוחם בו בעבע אדום.

י ו י הועדה. שדי בן גורי ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
כר יעחק רבין, תל־ ף נכסי העיריה, כי באג  68, תל אביב, ו
דה ת העבו ן בו בשעו י י י לע א ש ן ר י י נ כל מעו , ו פו ב-י  אבי

 הרגילות.

וני 2004) ז התשס״ד (20 בי  ב׳ בתמו

לדאי ) רון חו ג ־ מ 2 ח ) 

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

 "י עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-965ו ו  ולפי תוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מסי תאי,2660 י  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התכנית), שהו
עדה  הפרסומים 5028, התשס״ב, עמי 294, מוסרת בזה הו
ו (להלן - הועדה). פ י - ב י ב א ־ ל ן ולבניה ת ו  המקומית לתכנ
דת הקרקעות (רכישה לערכי פים 5 ו־7 לפקו  בהתאם לסעי
ארת בהוספת דרושה דעה כי הקרקע המתו , הו  עיבור), 943ו2
ן לערכי ריה) לחלוטי ו (להלן - העי פ י - ב י אב ־ ית תל רי  לעי
ת הקרקע ש י כ ליתן בדבר ר א ו ש י ריה מוכנה ל ר וכי העי  עיבו

 האמורה.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
שה לערבי עיבור), 1943 כי ר דת הקרקעות ;  לפקו

ן והבניה, ההשב״ה-965ו ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
, ובהתאם לתבנית מס׳ תא/2660 '  והבניה, התשב״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התבנית), שהו
עדה  הפרסומים 5028, התשם״ב, עמי 294, מוסרת בזה הו
ו (להלן - הועדה), פ י ב- י אב ן ולבניה תל־  המקומית לתכנו
פים 5 ו ־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי  בהתאם לסעי
דעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 943ו2
ן לערכי ו (להלן - העיריה) לחלוטי פ י ב- י אב ת תל־ י י ר  לעי
שת הקרקע א וליתן בדבר רכי ש י ריה מוכנה ל כי העי ר ו בו  עי

 האמורה.

בע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
דרש לשלוח לועדה, ם על כך, נ י י עו רועה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרעאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בעי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ף ב הסכום הנתבע בבל סעי שו הי בע ו א תו ים שהו י עו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו  כן נמסרת בזה הודיעה כי העירית מתכו
פן דחוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה הו ם לרכשה, ו י מד ר שלמענם עו בו  לערכי עי
ד אח החזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

ך ש שומה 7031, ח״ח 15, בישטח של 147 מ״ר מתו ו  ג
ל 628 מ״ר (נוסף על 63 מ״ר שהופקעו בעבר),  שטח בולל ש

ון י הועדה, שדי בן גורי ד ית מופקד במשר  העתק התבנ
 68, תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יעחק רבין, תל־
דה ת העבו ן בו בשעו י י לעי ן רשא י י נ כל מעו , ו פו ב-י  אבי

 הרגילות.

ז ההשס״ד (20  ב׳ בתמו
 רין חולדאי (חמ 3-2)

עדה המקומית שב ראש הו ו  י
ו פ י ב- י אב ן ולבניה תל־  לתכנו

 סייח התשב״ה. עמי 307.
 2 עייר 1943, הוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
דת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור), 1943  לפקו

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

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
. ובהתאם לתכנית מפורטת מסי י  והבניה, התשב״ה-965ו
י מסי ו לשנת 993ו לתכנית מפורטת תאי, ו נ  תא׳,2518, שי
י ו נ ית מפורטת 658 ושי ת 1993 לתבנ י מסי 1 לשנ ו נ  2302, שי
ת מפורטה G (להלן - התבנית), י  מס־ 4 לשנת 1993 לתכנ
4789 • רה פורסמה בילקוט הפרסומי שו ה בדבר אי ע ד ו ה  ש

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

3443 19.7,2004 , ד ב התשס״ א ם 5315, א׳ ב מי ט הפרסו לקו  י



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

 בה.

 תוספת

 גוש 6419, ח״ח 12, 12א, 12ב, 2וג, 2וה, 12ט. 2וי, 14,
צעת ושצ״פ,  14ב, 16, 6וב: הייעוד: דרך קיימת, דרך מו

 כמסומן בתכנית.

ית רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
דה ן בו בשעות העבו י ן רשאי לעי י ני  הרצליה, וכל מעו

 הרגילות.

וני 2004!  י״ב בסיון התשס״ד (1 בי
< יעל גרמן ג ־ מ 2 ח < 

שבת ראש הועדה המקומית ו  י
ד הרצליה י לבנ ן ו  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
 לפקודת הקרקעות (רבישה לצרבי ציבור), 1945

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפי• 189 ו־90! לחיק התכנו
, ובהתאם לתכנית מפורטה מס• יב/ '  והבניה, התשב־ה-965ו
דעה בדבר אישורה פורסמה  2גו/20 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 5289, התשס״ד, עמי 2552, מוסרת בזה
ן ולבניה יבנה (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
רכישה לצרכי פים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות !  בהתאם לסעי
דעה כי הקרקע המתוארת בהוספה דרושה , הו  ציבור), 21943
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרבי צי

שת הקרקע האמורה.  בדבר רכי

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ים על בך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי  בתוך חו
רוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
כללו את פרטי הרישום. אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
בע וחישוב הסבו• הנתבע בבל סעיף א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי עדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה בי הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה בו  לצרכי צי
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור בייד אה החזקה

 בה.

 תוספת

וש 5065, חלקה 38ו (בשלמות), בשטח של 7 5.92 דונם:  ג
יעוד. שטח לבניני ציבור.  הי

י הועדה, שדי רואני,  העתק התכנית מופקד במשרד
ת העבודה ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  יבנה, וכל מעו

 הרגילות.
וני 2004)  כ״ה בסיון התשס״ד (14 בי

< צבי גוב ארי ג ־ מ 2 ח ) 

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ה נ פ ה י י י י ^ ל ן ר ד נ כ 1 ד  ל

 י סייח התשכ״ה, עמי 07ג.
 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי  בתוך חו
רוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
כללו את פרטי הרישום. אם ישנו, ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
ב הסכום הנתבע בכל סעיף בע וחישו א תו ים שהו י  הפיצו

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי עדה מתכו דעה בי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
ד את החזקה  שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.
 תוספת

 גוש שומה 7035 -

 חלקה שטח להפקעה במ״ר הערות

 ו9 270 בשלמות
ת  92 119 בשלמו

ת לחלקה אין רישום  93 בשלמו
 ברישומי הטאבו

 בהתאם לתשריט שהשטח המופקע מתוחם בו בצבע
 אדום.

י הועדה, שד• בן גוריון  העתק התבנית מופקד במשרד
ב ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־  68, תל אבי
דה ת העבו ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני בל מעו , ו פו  אביב-י

 הרגילות.

 ב׳ בתמוז התשס״ד (20 ביוני 2004)
« 2-ג< רון חולדאי ח ) 

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ו פ י ב- ן ולבניה תל־אבי  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ן והבניה, התשכ״ה-965ו  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכוחה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנית בנין ערים מס׳
דעה בדבר אישורה פורסמה  הר/2028 (להלן - התכנית!, שהו
 בילקוט הפרסומים 5054״ התשס״ב, עמי 1460, מוסרת בזה
ן ולבניה הרצליה (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
דעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 943ו2
שא וליתן י ר וכי הועדה מוכנה ל בו  לועדה לחלוטין לצרכי צי

 בדבר רכישה הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ים על כך, נדרש לשלוח לועדה, י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסו• הו י דשי  בתוך חו
רוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
, כללו את פרטי הרישום, אם ישנו ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
דעה המפרטת לסעיפיה• את הו  בפנקסי רישום המקרקעין ו
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

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

ב התעוס״ד, 19.7.2004 א ם 5315, א׳ ב מי  3444 ילקוט הפרסו



רוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו, עתו שי ות לחיזוק תבי  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם אה הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בבל סעיף בע וחישו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 גוש 17445, חלקה 45.

י הועדה במגדל העמק, ת מופקד במשרד י  העתק התכנ
דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ  וכל מעו

וני 2004)  ב׳ בתמוז התשס״ר (20 בי
 (חמ 2-נ< אלי ברדה

עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ן ולבניה מגדל העמק  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
שה לצרבי ציבור), 943ו כי ר  לפקודת הקרקעות ;

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

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית המיתאר ג׳,7240
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התכנית), שהו
עדה  הפרסומים 5287, התשס״ד, עמי 2524, מוסרת בזה הו
ל (להלן - הועדה:׳, ן ולבניה לב הגלי ו  המקומית לתכנ
פים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעי
ארת בתוספת דרושה דעה כי הקרקע המתו . הו  ציבור), 1943־
א וליהן ש י ר וכי הועדה מוכנה ל בו ן לצרכי צי  לועדה לחלוטי

שח הקרקע האמורה. כי  בדבר ר

בע לעצמו זכות או טובח הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ת לועדה, דרש לשלו ים על כך, נ י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי  בחוך חו
ף רו  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
ו את פרטי הרישום, אם ישנו, כלל עתו שי ות לחיזוק תבי  ראי
פיהם את ן והודעה המפרטת לסעי  בפנקסי רישום המקרקעי
ב הסכום הנתבע בבל סעיף שו חי א חובע ו ים שהו 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 ם עו ר שלמענ בו  לצרבי צי
רה ימסור מיד את החזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמו

 בה.
 תוספת

 גוש 19346, חלקה 12.
עדה המקומית י הו ד ט מופקד במשר י  העתק התשר
ן י י נ כל מעו ן ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 73ו20, ו ו  לתכנ

דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י  רשאי לעי
וני 2004)  ח׳ בתמוז התשם״ד (27 בי

ן 1 חנוכה סלומו 1 ־ מ 2 ח ) 

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ל ן ולבניה לב הגלי  לתכנו

 ס״ה התשב״ה, עמ־ 307.
 ־ עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

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

ן והבניה, התשכ״ה-965ו ו  ולפי הוק התכנ

ן ו • 89 ו ו ־90 ו לחוק התכנ פי  בתוקף סמכותה לפי סעי
, ובהתאם לתכנית רח/200ו/10 '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התבנית), שהו
עדה  הפרסומים 3952, התשנ״ב, עמי 1036, מוסרת בזה הו
ת (להלן - הועדה), בהתאם בו ן ולבניה רחו ו  המקומית לתכנ
שה לצרכי ציבור), כי ר פים s ו־7 לפקודת הקרקעות !  לסעי
עדה ארת בתוספת דרושה לו דעה כי הקרקע המתו , הו 21943 
ם יבת בתשלו עדה חי ן הו כי אי ר ו בו ן לצרכי צי  לחלוטי

ת הקרקע האמורה. ש י כ ים בשל ר י צו  פי

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ת לועדה, דרש לשלו 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 רו  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
ו את פרטי הרישום, אם ישנו, כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
פיה• את דעה המפרטת לסעי הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ף ב הסכום הנתבע בבל סעי שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי
גרם סבל אם י ך נימוק שי • מתו י י ו צ י • פ  וסעיף; ואם נתבעי
ת ו • מופחתים - ראי י י ו צ ים או פי י צו למו פי שו  לא י

יגרם סבל. ת בטענה כי י מכו  התו

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  הזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה י מד ר שלמענם עו בו  לצרכי צי
ד אח החזקה רה ימסור מי  שכל אדם המחזיק בקרקע האמו

 בה.

 תוספת
וש 3705, ח״ח 278, 279, 280, 281.  ג

עדה המקומיח י הו ד  העתק התכנית מופקד במשר
ת ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו ן ולבניה רחובות, ו ו  לתכנ

דה הרגילות.  העבו

ני 2004׳ ו ז התשם״ד (30 בי  י״א בתמו
רר ) יהושע פו ג ־ מ 2 ח ) 

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

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

ן והבניה. התשכ״ה-965ו ו לפי תוק התכנ  ו
ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לתוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מפורטת ג/9520 '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התכנית), שהו
עדה  הפרסומים 4587, התשנ״ח. עמי 626, מוסרת בזה הו
דל העמק (להלן - הועדה), ן ולבניה מג ו  המקומית לתכנ
דת הקרקעות (רכישה לצרכי פים 5 ו־7 לפקו  בהתאם לסעי
ארת בתוספת דרושה דעה כי הקרקע המתו , הו  ציבור), 21945
א וליתן ש י עדה מוכנה ל ר וכי הו בו ן לצרכי צי עדה לחלוטי  לו

ת הקרקע האמורה, ש י כ  בדבר ר

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
רש לשלוח לועדה, ד ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי  בחוך חו

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

3 4 4 5 19.7.2004 , ד ב התשס״ א ם 5315, א׳ ב י מ ו רס פ  ילקוט ה



 1/121/03/3 (להלן - התבנית), שהודעה ברבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3962, התשנ״ב. עמי 2407, מוסרת
ד (להלן - ו ד ש ן ולבניה א עדה המקומית לתכנו  בזה הו
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה;, הודעה כי הקרקע
ר וכי בו  המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי
ים בשל רכישת הקרקע י צו יבת בתשלום פי ן הועדה חי  אי

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ן ים על כך. ביו מכוח זבות ובי י צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
ים צו למו פיצויים. או פי שו גרם סבל אם לא י י  מנימוק שי
ים מיום פרסו•  מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חודשי
דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה  הו
רוף ראייה לחיזוק תביעתו  אשר לו בקרקע האמורה, בצי
כללו את פרטי הרישום, אם ישנו בפנקסי רישום  שי
א ים שהו י צו  המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיה• את הפי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף: ואם נתבעים בע וחישו  תו
• או י י צו למו פי שו יגרם סבל אם לא י ים מנימוק שי י צו  פי
ות התומכות בטענה כי ייגרם ים מופחתים - ראי י צו  פי

 סבל.

ד עדה מתכוונת לקנות מי דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ר שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה בו  לצרבי צי
־ את החזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.
 תוספת

ש מנחם בגין, קטע מזרחי - גוש 181, ח״ח 4, 5,  כבי
יעוד: דרך. ל 0.819 דונם: הי  בשטח ש

ית רי  העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, בנין עי
ן י ני ד. יכל מעו ד העברי, אשדו ו ד , הקריה, רח׳ הג ד ו  אשד

דה הרגילייז. ת העבו  רשאי לעיין• בו בשעו
וני 2004) ז התשס״ד (20 בי  א־ בתמו

) •גבי עילקר ג ־ מ 2 ח ) 

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ד ־ ו ד ש  לתבני; -לבניה א

 1 עייר 1943, תום׳ 1. עמי 32.

 תיקוני טעויות
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  1. בהו
,S444 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים ( , ר ו ב י  לצרכי צ
ן תכניה מפורטת מס־ חפ/1601 -  התשנ״ז, עמי 55, לעני
י סליב, בתוספת, בגוש 10844, חלקה ״וו״ צריכה אד  ו
ו, ך לביא ״חלקי חלקה ו  להימחק, ואחרי חלקה "32״ צרי

ל 241 מ״ר״.  בשטח ש

 2. בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943ו, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4641,
ן תכניה מיתאר מקומית מסי  החשנ־ח, עמי 3462, לעני
 חפ/במ/768וא - שכ׳ מגורי• בשטח המחנוח בקרית
 שמואל, בתוספת, בגוש 11366 הלקה ״187״ צריכה

ך לבוא ח״ד. ״187״.  להימחק, ואחרי ח״ח ״86ו״ צרי
 (ז־)« 2 - ג)

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

ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית מיתאר מסי '  והבניה, ההשכ״ה-965ו
דעה בדבר אישורה  1/134/03/3 (להלן - התבנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5218, התשס״ג, עמי 3913, מוסרת
ד (להלן - ו ד ש ן ולבניה א  בזה הועדה המקומית לתכנו
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת , הו  לצרכי ציבור), 943ו2
ר וכי אין הועדה חייבת בו  דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צי

ים בשל רכישת הקרקע האמורה. י צו  בתשלום פי

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ן • על כך, בין מכוח זכות ובי י י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים י צו ים או פי י צו למו פי יגרם סבל אם לא ישו  מנימוק שי
ם מיום פרסום י דשי  מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חו
דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה  הו
ות לחיזוק תביעתו רוף ראי  אשר לו בקרקע האמורה, בצי
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו. בפנקסי רישום
א ים שהו י צו  המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיה• את הפי
 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף: ואם נתבעים
ים או י צו למו פי גרם סבל אם לא ישו י י• מנימוק שי י צו  פי
ת התומכות בטענה כי ייגרם ו ים מופחתים - ראי י צו  פי

 סבל.

ד ונת לקנות מי דעה כי הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דתוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה, והועדה מורה בזה מדי  לצרכי ציבור שלמענם עו
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 א.ת.צ חדש, גוש 2042 -

 מסי מגרש

ד עו י  ח״ח על פי תב״ע שטח בדונם י

 ו 312 6.152 שצ״פ
7,784 313 

 ו 4.364 דרך
ית רי י הועדה, בנין עי  העתק התבנית מופקד במשרד
ין ני בל מעו , ו ד ו ד העברי, אשד ו ד ד, הקריה, רח׳ הג  אשדו

דה הרגילות ת העבו ן בו בשעו י  רשאי לעי
וני 2004)  א׳ בתמוז התשס״ד (20 בי

־ג< עבי צילקר מ 2  >־ו
שב ראש הועדה המקומית ו  י

ד ו ד ש ן ילבניה א  לתכנו
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 י עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 1943

ן והבניה, התשכיה-965ו  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנו
 והגניה, התד-גוב־־ה־י965וו, ובהתאם לתנבגיר־, מ׳־תאר מסי

 ם״ה התשכ־יה, עמי 307.
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 1/9375 איסנזאילוב אליה 06/02/2003 איסמאילוב אמנון
 1/9376 בןזקןארנזמ־ 19/01/2004 בן זקן יעקב

 1/9379 מונזון אהובה 14/05/2004 שרביט שושנה
 1/9380 קליינהויז ארנקה 08/06/2004 קליינהויז צירלס י
 9381/ 1 מנדלסון יונה זאב 09/05/2004 מנדלסון שלמה זל

 1/9383 קוזלנקו אופירה 24/05/2004 לוין אילנה
 1/9387 גלברג פאול 24/04/1999 נפתלי אוה

 1/9388 מזרחי משה 09/06/2004 מזרכי מרדכי

 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

 הרשם לעניני יחשה בתל אביב, רח׳ השלושה 2, יד אליהו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה

 ירושות
 2/42302 נאסור עבד אל פת 2/11/1974 ו עבדאלפתאח עות

 4/55631 עירוני אהרן 30/09/2003 עירוני יונתן
 2/56069 אהרונוביץ מומיה 19/05/2003 אהרונוביץ עמירם
 3/56069 אהרונוביץ מוסיה 19/05/2003 אהרונוביץ עמיר•

 3/58541 ניסים אברהם 01/11/2003 ניסימ משה
 1/58957 מילוא דניאל 04/03/1975 מילוא רבקה
 1/59239 אמויאל מסעוד 03/12/2003 אמויאל מרז
ז 22/01/1996 קרימר סמיון  1/59240 קרימרדו
 1/59241 בן סדון יהודה 21/01/1995 בן סדון פריה

 1/59242 פרץ עדינה 08/08/2003 לוי גיל
 1/59243 תמאס אמיליה 08/06/2003 תמאס אברהם
 1/59248 חיימוביץדנה 11/11/2003 ווינמרניץ טיבי

 1/59249 גרמנר פנינה 16/04/2004 יוגב דוד
 1/59250 עזרא עקרם 14/09/1999 עדרא נדריה
 1/59256 סדקובץפיניה 1/2003 06/1 בוזיור אסתר

 1/59257 רוטברד ישראל 07/04/2004 רוטברד רוה מרדכי
 1/59258 קוצלה מריה 02/06/2003 קוצלה אלכסנדר

 1/59259 אלון טליה 19/01/2004 אלון עמירם
 1/59260 בוקריץיוסף 04/04/2004 בוקרי? שולמית

 1/59263 כהן ציון 19/03/2004 כהן יניב
 1/59265 כהן צפורה 25/10/1983 שוהס אסתר

 1/59267 חסון רחמים 10/10/1999 חסון-עופר חגית
 1/59269 שיטוני רוזה 22/11/1997 שיטובי רסיס

 1/59270 שרף עקיבא 02/01/2004 שרף משה
 1/59271 מלוק אביגיאל 05/03/2004 לוי סוזי

 1/59273 יצחק מאיר 27/01/2004 יצחק רינה
 1/59275 סייפן תמי 20/02/2004 םייפן יואל

 1/59281 אלבחרי אליהו 06/07/1996 אלבתרי שמחה
 1/59282 נחום נעמי 28/03/2004 נחום אברהם

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-1965

ואה או ו קיום צו רושה, צ ו י צ ת ל ל בקשו ת ע דעו  הו
ן ו ב ז הל ע י מנ ו נ  מי

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

י מנהל עזבון. נו אה או למי ו  קיום צו

 הרשם לעניני ירושה בירושלים, רדד יפו 6ו2, ירושלים

 שם המבקש/ת
 תאריך

ם המנוח/ה הפטירה  ש
 מס־
 תיק

 קול שושנה
 חיימוב תמרה

 ליסק משה אברה
 קן דרור יוכבד

 כהן לאה
 כהן לאה

 יאמפולסקי אנה
 איתן משה
 דייו שלום

 קלימובסקי יצחק
 לוין גיוזפין אן
 לוין גיוזפין אן

 מזרחי שלמה
 חראר יוסף
 וגשל מנחם
 ברהום מרי

 גוטליב נטלי
 רענן חיה

 עידן יהודית
 היבנר דליה

 אבשלום דינה
 כרמל עופר

 מדיוני אליין רות
 טל ליאורה

 יצחקי יפעת
 ששון שלמה

14/03/2004 
18/05/2004 
18/1 1/2003 
21/01/1990 
10/05/2003 
16/09/1993 
20/12/2000 
30/04/2004 
26/08/2002 
30/04/2004 
27/07/1939 
03/01/1938 
01/12/2002 
22/12/2003 
01/02/1996 
11/01/2004 
30/07/1962 
20/08/1998 
27/06/2003 
29/01/2004 
12/11/2003 

 05/2004׳11
11/01/2003 
06/05/2004 
21/10/2003 
02/02/2004 

 מברך משה
 חיימוב מנחם
 ליסק ימימה

 קן דרור מאיר
 כהן יחיא

 כהן בת שבע
 ניידיטש פרומה

 איתאח שרה
 דייו סול

 קלימובסקי מנחם
 רפפורמ חיים אלי
 רפפורט בתיה חיו

 מורחי ניסיס
 חראר אליס
 וגשל שרה

 ברהום סהר
 סטפנס גי1

 רענו אליהו שלמו
 גנימה עדו

 קרויטורו אלי
 אבשלום שלמה

 כרמל שמחה
 מדיאני פייר יוסף

 טל שלמה
 יצחקי אורו
 ששון יוסף

 נציה דוד 21/04/2004 חרירי כרמלה
 כהן יעקב 20/03/2003 כהו בן ציון
 גלוק רחל 14/04/2004 גיל יהודית

 וולף פאולי 15/05/2004 גולדשטיין אהרון
 פרנצי אברהם 02/04/2004 בר ויו אילנה

 וינוגרד שמואל הנ 14/12/2003 וינוגרד דבורה
 מינצברג פרידה 29/11/2003 מינצברג אברהם

 ירושות
1/9347 
1/9348 
1/9350 
1/9351 
1/9352 
1 ,'9353 
1/9355 
1/9358 
 9359׳-, 1
1/9362 
1 ,'9363 
1 ,'9364 
1 ,'9365 
1 ,'9366 
2/9367 
1/9368 
1/9370 
1/9371 
1/9372 
1/9374 
1/9377 
1/9378 
1/9382 
1/9384 
1/9385 
1/9386 

 צוואות
1 /9349 
1/9354 
1/9356 
1/9357 
1/9360 
1/9361 
1/9373 
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 תאריך
 מס׳ תיק שמ המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעניני יתשה בתל אביב, דחי השלושה 2, יד אליהן
 (המשך)

 פודיסוק ריזנ רינת
 נזויאל אסתר הל!

 גל צילה
 נאבד עדית

 רלניצקי רחל
 דלניצקי רחל
 נודלנזו רימה
 שולץ אדליה
 קאקוו עזרא
 שייני! איגוד
 מציוני נילי
 ,:ן נו! גיא

 וינטרוב לאה'
 ויסמן מרסל

 שטרנבוג פועה
 ורדי ויוה

 גורנשטיין שולמית
 רומי אסנת
 רומי אסנת

 נולדה חביבה
 שחורי רחל
ר אנסה י  ג
 טכטר גתו
 נלד אנסה

 ליבמ! ולדיחיר
 אלון משה

 טירשל ישעיהו
 גריקו זיוה
 רייז יעקב

 אברזל אלברט
 איילים קלימש שיינה

 בנימיני אירית
 ניצן יונה

 מנותיו אנה
 גולצגקר לייב

 אביטל נאוה
 דקל יחיאל
 האריס רחל

 סגל זאב
 וולקין חיה
 דוד חבצלת

 שתר נגה
 סגל טרה

 בו״לונסקי סוסיה
 אנצל רש לה רחל

 פודיסוקיעקב 02/03/1988
 כהן סמואל 29/06/2003
 רחנצוויג שמואל 27/02/2004
 המאיר ישראל 16/10/1997
 אלטרסקו איזידור 21/02/2002
 אלמרסקואנה 06/01/2004
 פוסטולובסקי סול! 1/2003 25/1
 שולץיעקב 01/03/2004
 קאקון שלום 1/2003 27/1
 שימין מריה 29/05/2004
 עמר שלום 04/04/2004
 נניקאשוילי יצחק 1/02/2003 1
 וינטרוב יהושע 1/05/2004 1
29/01/2004 
05/01/2004 
29/12/1993 
20/03/2004 
09/03/2004 
06/02/1996 
11/03/2000 
04/03/2004 
24/03/2001 
03/03/2004 
 08/2002'׳, 11
12/01/2004 

 ויסמן אמתי
 כהו דינה
 ורדי דוד

 גורנשטייו עלי
 קלו חנה

 קלו שאול
 בולדה מיכאל

 שחורי ד!
 ריקר סופיה
 שכטר רבקה

 ריקר מנדל
 כצי! אסיה

 איזנבוים מלכה מ! 21/04/2003
 טירשל לאה 06/01/2004
 זברו מתתיהו 19/02/2004
 רייז מינה 17/03/2003
 אברזילדוד 18/03/2004
 קלימשטייו יוסף 14/04/2004
 הולצר וירי 22/01/2004
 חיניץ חנה 16/04/2004
 מנוחין יעקב 19/02/2004
 אולבסקיה מאשה 12/03/2004
 פורת-נוי צבי 29/03/2004
05/03/2004 
21/01/2004 
09/10/1996 
14/10/2003 
05/09/2003 
08/04/2004 
04/01/2004 

 נגאר שלום
 האריס ג׳וליה

 גלזד חנה
 צימר דחה

 מוכתר צדוק
 שחר יצחק

 שלפרוק אטה
 בריילובסקי דוד 05/12/2003
 אנצל מישו 23/02/2003

1/59244 
1/59245 
1/59246 
1/59247 
1/59251 
1/59252 
1/59253 
1/59254 
1/59255 
1/59261 
1/59262 
1/59264 
1/59266 
1/59268 
1/59272 
1/59274 
2/59276 
1/59277 
1/59278 
1/59279 
1/59280 
1/59283 
1/59284 
1/59285 
1/59286 
1/59289 
1/59291 
1/59292 
1/59296 
1/59297 
1/59298 
1/59300 
1/59303 
1/59306 
1/59308 
1/59309 
1/59310 
1/59313 
1/59314 
1/59315 
1/59316 
1/59317 
1/59320 
1/59322 
1/59331 

 שם המבקש/ת
 מסי תאריך

 תיק שם המוח/ה הפטירה

 פייזייב זינה
 בפיר עוזי

 אשכנזי יעקב
 קרצר יוסף
 קרצר יוסף
 כחלון חיים
 קוללי יוסף

 כה! יצחק
 אייכנר ווזה

 ברקוביץ מרים
 לייזרוביץ רפאל

 דלל נתיבה
 פאר יצחק

 פישר מאיר
 ביפוס אליעזר

 אללנף משה
 נו זאב שולמית
 יוסף נמלח יפה
 לנדסברג רינה

 מיטדני אחיליאן
 לוי שמחה

 עזוז שבתאי
 מזיא דינה

 מליח שמעון
 גולדפרב מתילדה

 מור יהודה
 שרעבי לאה

 אלמליח אליהו
 אבלי זיק
 אבלי ויק

 שזיפי אילן
 קונבסקי קלרה

 מזרחי בנימין
 זוהר עדנה

 בן דוד שמואל
 סקלאד ז׳רקוב ז׳א

 גליק אדמונד
 גרוזוביק שרה

גר אסנת  ו
 תאומים יהודית

04/08/1998 
20/03/2004 
08/02/2004 
26/04/1986 
03/04/2004 
02/03/2004 
12/03/1983 
06/01/2004 
30/01/1989 
08/08/2003 
27/03/2004 
01/02/2004 
12/02/2001 
04/02/2003 
21/10/1994 
07/03/1988 
29/06/2003 
16/02/2004 
03/11/1998 
25/10/1985 
31/10/1986 
14/02/2004 
29/04/2003 
13/03/2004 
07/02/2003 
19/01/2004 
24/10/1973 
04/09/2002 
15/10/2002 
19/03/2004 
28/05/1990 
11/04/2004 
01/02/2000 
25/08/2002 
03/08/1992 
06/04/2004 

 פייזייב פנחס
 פוכר אסתר
 אשכנזי סוזן
 קכצר ליבה
 קכצר שבע

 כחלון אורלי אול
 קוללי מרקדי

 כהן יהודית
מו אנה י  אי

 ברקוביץ ישואל
 ויזנברג וירה

 דלל חיים
 פלדשטיין ווריטון

 פישו ניר
 ניפוס ולטר

 אללוף יעקב
 נ ן זאנ יצחק

 מלר זוהר
 אמיתי חנה
 טלבי משה

 לוי יוסף
 עזוז חיים

 בן הדוש רחל
 מליח לירן

 לפטר אידה
 מורדוך לאה
 עדיני משה

 אלמליח סימה
 אבלי קלמה
 אבלי מנחם
 שזיפי חיים

 קונבסקי יורי
 מזרחי שאול

 דנגור הלה
 בן דוד רחל

 ז׳רקוב ולדימיר

 גורדרייך ליאון 28/09/2003
 גרוזוביק בתיה 22/08/2003
ן צילה ג200/ 10/11  מיכלסו
 זהר זיוה 26/03/2004

 צוואות
4/53596 
 ו3/5567
1/57785 
1/58936 

פ יזתשס״ד. 19,7.2004 א ם 5וג5. א׳ ר מי  3448 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטירה

 לשיני ירושה בתל אביב, רדו׳ השלושה 2, יד אליהו

 •ח מסי תיק ש• המנוח/ה

 בנציונוב אנז׳ליקה
 דרי שמחה

 נורדםן אנטולי
 שטרנברג רבקה

 פלחן פנחס
 מהנש עזרא

 קוסוגריו סוניה
 בר לב ריקה

 גרוס פנינה פסיה
 אגבאריה טאהא

 זהבי יעקב
 שטיינוורף מריס מ

 אוביס אנה
 ריימן רחל

 שגיב ליאנה
 ריימן רחל

 ממלון עמוס
 ממלון עמוס

 בן עמאדה חגית
 ה וכנח דחה

 טל רנה
 מיכלסון משה דוד

 דוד ירון
 בנזיו טובה

 מגרה לישוילי אנז
 יוסיפוב דזיבאיל

 גרינברג נולדי
 ברקוביץ עליזה

 לנדאו רבקה
 שמש תקוה
 צחקו צדוק
 טוטי רחל

 אידל צילה
 גלר סטלה

 לבדינסקי אלה
 כהן אליהן

 פרחאת אחמד
 בנק לאומי למשכנו

 בוקי יבגניה
 טננבוים מיטלה

 לוי חיים
 בוזגלו מנחם

 אג׳בארייה מוחמד
 אלקובי גאולה

 וגנר גיזלה

27/05/2004 
04/08/1978 
 2/1942 ו/31
01/06/1970 
28/02/2003 
07/11/2003 
23/08/1996 
01/09/2001 
29/04/2002 
05/03/2004 
19/03/2004 
31/01/2004 
24/05/2004 
11/06/1995 
26/10/1997 
22/03/2004 
04/11/1982 
07/02/1996 
22/11/2003 
15/03/2004 
18/02/1986 
27/03/2004 
03/06/2004 
19/05/1980 
09/12/2003 
12/05/2004 
14/04/2004 
18/06/2003 
14/11/2003 
09/06/2003 
08/12/1978 
24/05/2004 
20/01/2004 
02/02/1991 
21/05/2004 
07/06/2004 
05/05/2004 
01/03/2001 
01/02/1998 
09/06/2004 
24/05/2004 
12/03/2004 
27/09/1995 
06/01/1993 
28/01/1987 

 בנציונוב ויטלי
 פידידה שמעון

 נורדמן יעקב
 ציורריו מנדל
 פלמן מיכאל

 מהבש סעידה
 ווידוסר דורה

 רייס ליפא
 דבורקין רחל

 אגבאריה רוקיה
 זהבי נטע

 שרף בנימיו
 אוביס איגור

 מיליכס יהודה
 שגיב זלה ישראל

 מיליכס מרים
 ממלון אברהם
 ממלון בוליסה
 ברדוגו אסתר

 ינקילביץ פניה
 מזרחי פרץ

 מיכלסון מלכה
 דוד יצחק

 פרנסים יעקב
 מגרהלישוילי את

 יוסיפוב שמאי
 גרינברג גרשון
 פיירברגר חיה
 לנדאו אפרים
 טימו גורגיה

 סחקו ציון
 מוטי מרדכי

 סגל יצחק
 גלר שאול

 לבדינסקי גנריך
 כה! עמרם

 פרחאת עאישה
 נחמני אשר
 חזורין אמה

 טננבוים יוסף
 לוי רצון

 ביטון שאול
 אגבאריה סאלח

 אלקובי יוסף
 וגנר מרדכי

2/21847 
1/21848 
1/21849 
1/21851 
1/21856 
1/21857 
1/21859 
1/21860 
1/21862 
1/21863 
1/21864 
1/21866 
1/21867 
1/21868 
1/21869 
1/21870 
1/21873 
1/21875 
1/21877 
1/21881 
1/21883 
1/21885 
1/21886 
1/21887 
1/21891 
1/21895 
1/21896 
1/21897 
1/21901 
1/21903 
1/21904 
1/21906 
1/21913 
1/21916 
1/21917 
1/21918 
2/21919 
1/21922 
1/21923 
1/21924 
1/21925 
2/21926 
1/21929 
1/21932 
1/21934 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 ירושלמי אילנה
 גניש גל יגאל

 ניר אברהם
 עבדאלחי מנסורה

 בלום שמואל
 מיודק משה

 פלנצנבויס נפתלי
 יוגב דוד

 קאופמן רחל
 פישובסקי צפורה

 בר גיא חנה
 קוטאי יפת

 אולשנסקי אבינדו
 וייס עדי

 דורון נינה
 שלחין יוסף

וכי  סולצינו מו
 סולצינו מרדכי

02/07/2003 
18/02/2004 
03/03/2004 
30/11/2003 
10/11/1997 
23/04/1998 
13/04/2004 
28/03/2004 
15/01/2004 
08/03/2004 
27/03/2004 
06/03/2004 
00/00/0000 
29/03/2004 
08/04/2004 
07/04/2004 

21/06/2003 
06/04/2002 

 אפות ופאל
 לאופולו דוד
 נויגבוו בוכה

 עבד אל תי מדחו
 בלום הרי

 מיודק ירחמיאל
 פפלנצנביום אמי
 גרמנר יהודה שמ

 קאופמן יהושע
 פלושבסקי ישעיו

 בר גיא משה
 קומאי מויס

 אולשנסקי עםוה
 ווים איגנמ

גואו  וינשטיו גו
 שלחין יעקב

ת או ו ו צ  ו
 סולצינו איזידוו

 סולצינו בוכה

 צוואות
1/59332 
1/59333 
1/59334 
1/59335 
1/59336 
1/59339 
1/59340 
1/59341 
1/59343 
1/59344 
1/59346 
1/59349 
1/59350 
1/59352 
1/59354 
1/59357 

 ירושות
1/59345 
1/59353 

 יוסף זילביגר, רשם

׳ פל־ים 15א׳ קדית  הרשם לעניני ירושה בחיפה, שד
 הממשלה, חיפה

 מס־ תאריך
 תיק שם ו המנ1ח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 2/21822 זיידנר עטי 02/01/2004 זיידנר יפה

 2/21823 שיתי פואד 16/05/2004 שיתי סומייה
 2/21824 וינר נעמי 24/11/1994 וינר סמל ניצה

 2/21825 חזק דוד 01/03/2000 מרדו חזק
 4/21827 טמרואשוילי מאי 05/05/2003 אביטבול אירינה

 2/21828 ליברמן מאיר 02/08/1986 לשם שושנה
 2/21829 ליברמן אידל 22/10/2003 לשם שושנה

 2/21830 קורנברג סמיון 09/12/2001 קורנברג זינאידה
 2/21832 גרוסמו אסתר 07/04/2004 פינגולד יעקב

 2/21834 אביטבול יחיה 22/02/2004 אבימבול אברהם
 2/21835 דוידוביץ צילה 08/05/2004 דוידוביץ זינה

 2/21836 מדר נסים 11/03/2004 סדר זהבה
 1/21839 שורץ חיים 21/10/1999 שוורץ לאון

5 4 4 9 19.7.2004 , ד ב התשס״ א ם 5315, א׳ פ י מ ו ס ר פ  ילקוט ה



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

 1/21899 אוסטרובסקי מ אז 26/05/2004 אוסטוובסקי ינון
 1/21900 דובובסקי מיכאל 25/05/2003 זובובסקי ירון

 902ו2/ו צביר! פדורה 29/05/2004 שחם אליעד
 1/21905 ונדולוביץ דינה 18/10/2002 תדלוניץ אהרון

 1/21907 סלמאן נגילה 20/01/2003 םלמאן יוסף
 1/21908 הראל משה 19/02/2004 רלי הראל

 1/21909 פריד זאב 22/04/2004 פריד אביבה
 1/21910 ארנגולד חיה 25/02/2004 גולדמן בורים

 1/21911 קדגן חונה 30/07/2000 שני ריבה רבקה
 1/21912 זידמן רפאל 09/05/2004 וידמן אילה

 1/21914 זיםר לאה 16/05/2004 זיסר דוד
 1/21915 פרנקו רבקה 18/05/2004 אבוס פרנקו

 1/21919 פרחאת עאישה 05/05/2004 פרחאת אחמד
 1/21920 לפלר אסל 19/05/1998 פוטרמן בלה

 1/21921 וייס ליזלומה 27/04/2004 שילה תמר
 1/21927 שטרניאק יוסף 08/12/2005 שמרניאקנטליה

 1/21928 כהן אסתר 13/05/2004 כה! יצחק
 1/21930 גלר בורים 23/12/2003 לוין גלנה
 1/21931 קופמן מלכה 04/05/2004 גולן צבי

 1/21933 וינברג אני 03/06/2004 לוקסנבורג מרים
 1/21935 אמון מוחמד 19/10/2003 אמון אחמד

 1/21938 אלמלח מסודי 05/12/2003 בניסטי(אלמלאס
 1/21939 אלגרבלי רפאל 05/1988׳׳13 אלגרבלי סימי

 1/21940 בן אל אשר נפתלי0-06/2004ו ב! אל נעמי

ד פל־ים 15א׳ קרית  הרשם לעניני ירושה בחיפה. ש
 הממשלה, חיפה

 (הנושך)

 לבנה בר עוז, רשם

 הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, דחי התקוה a באר שבע

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שס המטח/ה הפטירה
 מנו
 תיק

 דייו שרה
 קלמן מרגרמה

 זהבי יעל
 בנאנו שושנה

 זריהן רות
 אדרי סימי
 שומר שרה
 כספי מאיר

 חוטושקוב ויקמור׳
 דוד אלי

 אשר אליקיס יהו
 שמזאל יוסף

 כהו חשה

2 7/09/2003 
2 7/04/2004 
18/11/2000 
14/07/1978 
02/09/2003 
22/03/2004 
24/07/1998 
01/06/2001 
04/01/2001 
08/01/2004 
1 7/04/2004 
18/02/2004 
26/03/1989 

 בכר רחל
 קלמן איסטבן

 קושניר חסידה
 בנאנו ויקטור

 זריהן הנרי
 אדרי יוסף

 שומר שלמה
 כספי יזהר
 בניך אולג

 דוד אחי רחל
 אשר מרגלית מרנ

 שמואל קלרה
 כהן ראכלי

 ירושות
2/7878 
1/8767 
1/8768 
1/8769 
1/8771 
1/8773 
1/8774 
1/8775 
1/8776 
1/8777 
1/8778 
1/8782 
2/8783 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 ש• המטח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 אלמלח מרדכי 10/07/1976 בניסטי ואלמל אסו
 אמבר שלמה 03/06/2004 אמבר ליאורה

 שלזינגר ישראל 28/02/2004 שלזינגר אריה בואי

 פילדרמן בלומה
 ורבורג גבריאל

 אבימבול אירינה
 טבעוני נורית

 ישראלי יחזקאל
י ו  בייסנר גוגו

 בלום ארנון
 וולצ׳גורסקי טטין-

 פלדמן ארקדי
 דרבאס סמירה

 בן נאים דחל
 מושיאשוילי נזיקו

 אליהו שחר
 שפיר שמשון
 הדני עיוךת
 ורסנו אסנת
 בר לב נלי

 גלרט גיורא שלמו
 אבווומי האשם

 וונינשטין בווניה
 הווביץ ליאנה
 שנייוו שושנה

 מוויג זאב
ו ו  טוויג ו

ובוט  ויטנבוגו ו
ו אליזבט ו  שפי

 בן חיים ציפווה
 ווטמן משה

 זאבי תמו
 מילשמיין חיים
 ספוון פליסיה
 גזית שולמית
 גוית שולמית

 אגרונוב נפתלי
 מיסיאונו׳ניק אלנו

 איבקר קליר
 שריקי יוסף

19/05/2004 
22/05/2004 
05/05/2003 
14/05/2004 
23/04/2004 
28/04/2004 
14/06/2004 
19/04/2004 
31/08/1997 
14/05/2004 
15/08/2003 
06/04/2004 
26/04/2004 
16/05/2004 
11/05/2004 
06/06/2004 
16/05/2004 
13/05/2004 
13/04/2004 
27/12/1991 
17/05/2004 
07/06/2004 
16/03/2004 
22/07/2000 
13/05/2004 
29/12/2003 
05/11/1996 
05/05/2004 
27/04/2004 
17/06/2004 
10/06/2004 
10/05/2004 
25/03/2002 
05/06/2004 
29/11/1998 
26/05/2004 
14/05/2004 

 פילדרמן יעקב
 ורבורג גניה

 טטרואשוילי מאיו
 טבעוני יהושע
 ישראלי והבה
 ביימנר דורה

 באושסיין לושקה•
 ליפשיץ הנריאטה

 פלדמן נוסיה
 דרבאס ג׳ומעה
 אוחיון חביבה

 אליגולשוילי תמו
 אוולאי אסתריה

 שפיר אסל
 שלם יעל

 מאירו גיזלה
ו לב דן  נ

 גלומ אבינה (קט
 אבו וומי מוחמו
 וובינשטין שלמה

 ריבנו אלזה
 שניידו בנימין

 מוויג חנה
 סוויג יוסף

 ויטנבוגו מוגוסו
 שפירר מיכאל

 בן חיים יחזקאל
 ודממו מלכה

 פשפיורקה נתיה
 מילשמיין רגינה

 ספורו מקם
 לר יוסף
 לך מריס

 אגרונוב מינה
 סוחייה איידלה

 אינקר סידני
 שריכי מזל טונ

 ירושות
1/21936 
1/21937 
1/21941 

 צוואות
2/21821 
3/21826 
3/21827 
2/21833 
1/21837 
1/21838 
1/21840 
1/21841 
1/21842 
1/21843 
1/21844 
1/21845 
1/21846 
1/21850 
1/21852 
1/21853 
1/21854 
1/21855 
1/21858 
1/21861 
1/21865 
1/21871 
1/21872 
1/21874 
1/21876 
1/21878 
1/21879 
1/21880 
1/21882 
1/21884 
1/21888 
1/21889 
1/21890 
1/21892 
1/21893 
1/21894 
1/21898 
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 טם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 בן תיון 9אול
 פאנינה מרגרימה

 נסטור שמעון
 אוקסנברג עמנואל

 קיל ילנה
 אברמוב דוד

 הללי טל
 וולוך ברטה
 בלנק בתיה
 גולד דורה

 שוויפל בורים

05/05/2004 
04/03/2004 
23/05/2004 
09/05/2004 
05/05/1998 
23/09/2003 
20/02/2004 
17/07/2003 
12/06/2004 
07/05/2004 
12/05/2004 

 בן מיון סלומון
 טסלר ולדימיר
 גינדיס אבגניה

 אוקסנברג בורוך
 קיל אליעזר

 לזר אורה
 הללי אליהו
 וולוך יעקב

 משה רחל
 גולד ארטור

 שווייפל מריה

1/8801 
1/8802 
1/8805 
1/8806 
1/8808 
1/8810 
1/8815 
1/8816 
1/8821 
1/8824 
1/8825 

 הרשם לעניני ירושה בבאר שבע, רח׳ התקוה 4, באר שבע
 (המשך)

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

 שושנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לעניני ירושה בנצרת, רח׳ המלאכה ב, נצרת

 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטירה
 מס׳

 תיק ש• המנוח/ה

 ירושות
 1/5910 סטנובסקיי גריגוו 26/02/2002
 1/5912 בוטנאריו רניה 29/10/1995
 1/5914 אפשטין אפרים 07/05/2004
 1/5915 אלמלח אלי 21/02/2004
 1/5916 בר נתן פנחס 21/05/2004
 1/5917 יוסף ח׳אלד 04/12/1998
 1/5922 שפולנסקי ולדימ 13/04/2004
 1/5924 קלרק רבקה מרי 25/12/2003
 1/5925 לואר יעקב 03/05/2004
 5928/ו גרצ׳ישקין ולרי 08/02/2004
 1/5929 מברי סדיקה 18/01/1990
 1/5930 אבולילאחמד 21/09/2003
 1/5931 דוח׳אן עווד 04/05/2004
 1/5932 לוב מסעוד 18/05/2004
 1/5935 פריידוס טאטיאנו 14/02/2003
 1/5936 דאשד מחין 11/08/1995
 1/5937 ג׳ראיסי ג׳יהאן 29/05/2004
 1/5939 אלטשול פריידה 02/01/2000
 1/5940 קהת מרים 24/05/2004
 1/5943 קוסאיזכאריס 18/02/2004

 צוואות
 2/5923 אבו שיבאן אסעד 11/02/1992
 1/5926 סבאג לולו 21/12/2002
 1/5927 זיאץליובוב 29/04/2004
 1/5934 שרארי סלימאן 04/06/2004

 סטנובםקי־ זינאידו
 בוטנאריו דוד
 אפשטין נעמי
 אלמלח שרה
 בר נתן דינה
 יוסף עב לה

 שפולנסקי אלאונור
 אורן יונה

 מנור אירנהגרינה
 יאבלונסקי יליזבטו

 מברי מוחמד
 אבו ליל גימילה

 דוחאן פאטמה
 לוב זהרה

 פריידוס ברוך
 איוב פאתנה

 ג׳ראיסי אנטון
 קליינמו חיה

 קהח חיים
 קוסוי מריו חורחה

 אבו שיבאן סלימאן
 סבאג׳ ואסף

 דריגלזוב אלבטינה
 שרארי ריאד

 כהן משה
 לייבוביץ חנה

 גברעס ד!
 טרכטנהרץ גננה

 מלכה דניאלה
 שפרינצה קרול

 בן חמו יהודה לאוו
 בצרתי רחל
 יענינו סימי

 אברהם ליליאן
 קיל ילנה

 שאני שמעון
 בימה אורו
 ביטח אורו

 פרימה אוקסנה
 סמיט מיכאל
 לוגסי נפתלי

 יפימוב מרינה
 אויסלנדר מרים

 פרידמן אדית
 טרבניקוב דיאנה •

 אסולין ד$ן
 אורסטוב מרק

 היימן אליהו
 רזינצקי יסיקב
 לוגסי נפתלי

 חלמסקי זינאידה
 מיכלין לאוניד
 ויינברג ישראל

 ממן יוסף
 כהן משה

 גלר נטליה
 פלאו עליה

 קון רימה
 בייניש חנה

 גרשנזון שמואל
 גרשנזון שמואל
 אביעוז שמעון

 גוזלן רחל
 אהרון הנרי(אורי

26/03/1989 
21/05/2004 
29/03/2004 
22/09/1993 
 5/2004ח/ד1
29/07/2002 
12/12/2001 

,00/04/1975 
09/05/2004 
19/05/2004 
15/05/1994 
08/05/2004 
30/05/2004 
30/05/2004 
24/03/2004 
21/04/2004 
03/09/1993 
25/03/2004 
16/02/2004 
28/09/2001 
09/05/2002 
23/12/2002 
25/12/2002 

12/02/2004 
06/06/2004 
17/03/2004 
20/08/2001 
13/09/1997 
12/03/2004 
29/05/2004 
26/03/1989 
17/06/2002 
09/02/2004 
14/03/2000 
08/06/2004 
02/03/2004 
27/02/1999 
05/06/2004 
27/01/2000 
18/03/2004 

 כהן ראכלי
 אונגר רוזי

 גברעם רבקה
 טרכטנהרץ מיכאק

 מלכה אורי
 סין שפרינצה פיי

 בן חמו איבט
 שפרנוביץ אלכסנ

 יענינו נסים
 אברהם רחמים

 קיל ריבה
 עזאני רחמים

 ביטון מרים
 ביטון מכלוף

 פרימה דמיטרי
 שמים שושנה
 לוגסי יעקוט

 יפימוב ולדימיר
 אויסלנדר אדנו
 פיינקוכן הנריק
 טרבניקוב פבל
 אסולין אסתר

 אורםטוב ילנה

 הימן משהנמוסה)
 רזינצקי שרה

 לוגסי דוד
 מליקמן ראיסה

 צנמר דובה
 וייסמן יוסף

 ממן עישה
 כהן ראכלי
 שניפר משה
 פלאו נגיה
 גוטמן אוה

 בייניש חיים
 גרשנזון בוניה
 גרשנזון בוריס

 אביעוז םזל
 גוזלו אלברט

 מימרן מזל טוב

 ירושות
 8784/ו
1/8785 
 8787/ו
1/8794 
1/8795 
1/8797 
1/8798 
1/8800 
1/8803 
1/8804 
1/8807 
1/8809 
1/8811 
1/8812 
1/8813 
1/8814 
1/8817 
1/8818 
1/8819 
1/8820 
1/8822 
1/8823 
1/8826 

 צוואות
6/8161 
1/8766 
1/8770 
1/8772 
1/8779 
1/8780 
1/8781 
1/8783 
1/8786 
1/8788 
1/8789 
2/8790 
1/8791 
1/8792 
1/8793 
1/8796 
1/8799 
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ת על הנספיש הגיל מתבקש בזה עו י ד ש לו י  כל מי שי
אן לבית המשפט, בין בכתב, ובין בעל פה, וכל אדם  להמצי
ן הרוצה להתנגד להצהרת המיית יה־יצב בפני ביה י י נ  המעו
די בא ביחד וינמק את  המשפט, אם בעצמו ואם על י
ת המשפט הצהרה בשבועה , או ימסור לבי  התנגדותו
 שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי התנגדותו, שאם לא,

 יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 יפעת קליין. מזניי־ת בית משפט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

זי בירושלים  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 974/04

 בענין פקודת התברות [נוסח הדשן, ההשמ״ג-983ו,

ן פירוק חברת מוסך לוי יצחק שרותי רכב כלליים  ובעני
 בע״מ, ח״פ 51-321088-0,

 י ב ׳כ עו״ד שי
 אלמוג, מרח׳ זיבוטינסקי 7, מגדל משר, אביב רמת גן, טלי

 ו03-575488, פקס 03-5754885.

ו• 31.5.2004 הוגשה בקשה דעה כי בי  נמסרת בזה הו
רושלים לפרק אה החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 27.9.2004 בשעה 9.00, י  בד

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן ת עורך הדי ע בשעת הבירור, א• בעצמו או באמצעו פי  להו

נו זה. דעה על רצו • הו  שלו, לאחר שימסור למבקשי

ש למסור למבקשים. או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
דיהם לפי המען הגיל לא יאוחר משעה ע לי י  באופן שתג

 13.00 ביום 23.9.2004

 לנושה או למשתתף שיבקש •א!; ימסד־ המבקשים,
 !יריד

 שי אלמוג. עו״ד
א כיה המבקשים  נ

 הרשם לעניני יחשה בנצרת, רח׳ המלאכה ב, נצרת
 (המשך)

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס

 תיק

 צוואות
 1/5938 טבר רוז 11/06/2004 טבר עזמי

 1/5941 טוביש אברהם 15/05/2003 טוביש אלכסנוו
 1/5942 מילשטיץ אטל 12/07/2003 חילשטיין משה

 1/5945 מישולוביץ׳ דוד 08/09/2001 מישולוביץ׳ ויאנה

 לבנה בר עח, רשס

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
ו 9 7 8  התשל״ח-

 בבית המשפט לעניני משפחה ברמת גן

 ת״ע 101860/04

 בענין חיק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ־בענין הצהרת מותם של הנספי• המפורטים
 בהודעה,

 המבקשת. ריבה גורדון, ת״ז 0884325ו3, ע״י ב״ב עו״ד
ב 64078.  גבריאלה ביורק, מרח׳ אבן גבירול 29. תל אבי

 הודעה

ע כי המבקשת הנ״ל פנתה אל בית המשפט דו י י ו  להו
ר ב והמרכז בבקשה להצהי ות תל אבי ז  לעניגי משפחה למחו

 על מחזם של נםפי שנות השואה המפורטים להלן:

 סימה בסקה פיינגלז, (בתם של יהודה (יודל, יודקה)
 ובדיינה':. נשואה

 ריך לידתה ומקום
ן י י ן שבו נראה היה שהנספית עד דוע האחרו  ־זתאריך הי
ת 1941, יער נ ש  בחיים והמקום שבו נמצאה אז :

י פ ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 היק אזרחי 1510/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש: התשמיג-1983,

ן פירוק תברת קידום-חברה לביטיח בע״מ, ח״צ י  ובענ
,52-003007-3 

־ד בפיר גבע, י ב״ב עו  והמבקשח: החברה עצמה, ע״
ן ושות׳, מרח׳ י  ממשרד עו״ד צ׳ קלמנטינובסקי - ר שעי
שראל 18, תל אביב, טלי 33-5604242 פקס 5603181-  מקוה י

.03 

ו• 28.4.2004 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, 1כי בקשת פירוק זי תי

ן ביום 27.10.2004 בשעה 8.30. י  בד

ל סימה בסקה פיינגלז), רווקה. :גלז (אחות ש י  מוסקה פי
ך לידתה ומקום לידתה: בשנת :189, בסב׳.  הארי

ן י דוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדי ך הי  התארי
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1941, לודזה.

ל סימה בסקה פיינגלז), רווקה.  זלדה פיינגלז (בתה ש
ך לידתה: בשנת 924ו.  תארי

ן י י ן ישבו נראה היה שהנספית עד ע האחרו דו ך הי  התארי
 בחיי• והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1941, יער

יז 1: 

 אזרחותם: לטביה.
 מקו• מגוריה• הרגיל: רדו׳ גרטרודס 39:25, ריגה, לטביה.

 בת המשפחה הקרובה ביותר: ריבה גורדון, המבקשת, רח׳
, יהוד. 2 3 / יצמז 4  ו
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שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תי
ה 8.30. ע ש ן ביום 28.10.2004 ב י  בד

ל החברה האמורה הרוצה ף ש ת ת ש  כל נושה או מ
י גד לכך, רשא ן הבקשה או להתנ י ך במתן צו בענ  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

נו זה. דעה על רצו ר למבקש הו  שלו, לאתר שימסו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
ה 10.00 ע ש ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ י ד י ע ל י פן שתג  באו

 ביום 21.10.2004.

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

ט (שטריקס), עו״ד, המבקש לן שבי  אי

ו פ ב-י י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרתי 1687/04
, התשמ״ג-1983, ן פקודת החברות [נוסח חדש]  בעני

ן פירוק חברת אקורד הנדסה בע״מ (בפירוק זמני), י  ובענ
 ח״פ 51-171335-6,

ט (שטריקס), המפרק הזמני, לן שבי  והמבקש: עו״ד אי
ב , מרת׳ לינקולן 20, תל אבי ק ושות׳ ד עו״ד חיים י׳ צדו  ממשר
Email ,03-6254040 67134, טלי 03-6254000, פקס 

.general @ zadokco.co.i I 

גשה בקשה ום 17.6.2004 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
ב לפרק את החברה הנזכרת י בתל אבי ז  לבית המשפט המחו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי כי •בקשת פירוק זו תי  לעיל, ו

ה 8.30. ע ש ן ביום 28.10.2004 ב י  בד

ל החברה האמורה הרוצה ף ש ת ת ש  כל נושה או מ
י ן הבקשה או להתנגד לכך, רשא י ך במתן צו בענ  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

נו זה. דעה על רצו ר למבקש הו  שלו, לאחר שימסו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 0.00ו י ד י ע ל י פן שתג  באו

 ביום 21.10.2004.

בקש זאת, ימסור המבקש,  לנושה או למשתתף שי
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.  תמו

ט (שטריקם), עו״ד, המבקש לן שבי  אי

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 317/04
, התשמ״ג-983ו, ן פקודת החברות [נוסח חדש]  בעני

ר ן פירוק חברת ארמקו התקנות חשמל ומכשי י בענ  ו
 בע״מ, ח״פ 9-ו25926-ו5,

ו ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד יוסף בן ר  והמבקשים: פבל שפי
 משה, ת״ד 558, חיפה 31004.

גשה בקשה ום 24.5.2004 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
י בחיפה לפרק אה החברה הנזכרת ז  לביח המשפט המחו
שב ו ע בפני בית המשפט הי מ ש י  לעיל, ובי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 13.10.2004 בשעה 9.15. י  בד

3453 

ל החברה האמורה הרוצה ף ש ת ת ש  כל נושה או מ
י גד לכך, רשא ן הבקשה או להתנ ך במתן צו בעני  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשת הו  שלו, לאחר שימסו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
ה 8.30 ע ש דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ע לי י פן שתג  באו

 ביום 20.10.2004.

בקש זאת, תמסור המבקשת, ושה או למשתתף שי  לנ
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.  תמו

 בפיר גבע, עו״ד
 בא כוח המבקשת

ו פ י ב- י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1685/04

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

ן בע״מ, דל הזוהר חברה לבני ן פירוק חברת מג י  ובענ
 ח״פ 51-161185-7,

אל יות גז בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד גדי  והמבקשת: א.א סוכנו
, קוגן, ן י ד עו״ד בלושטי ודפת, ממשר ת י ן ו/או עמי י  בלושטי
ב 67443, טל׳ ן 114, תל אבי גאל אלו  בר-קהן ושות׳, מרח׳ י

 03-6962999, פקס ו9ו03-6966.

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.6.2004 ו הו
ב לפרק את החברה הנזכרת י בתל אבי ז ת המשפט המחו  לבי
שב ו שמע בפני בית המשפט הי כי בקשת פירוק זו תי  לעיל, ו

ן ביום 1.2004 ו.ו בשעה 8.30. י  בד

ף של החברה האמורה הרוצה ת ת ש  כל נושה או מ
י ן הבקשה או להתנגד לכך, רשא י ך במתן צו בענ  לתמו
ן י רך הד ת עו ו ת הבירור, אם בעצמו או באמצע ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשת הו  שלו, לאתר שימסו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ע לי י פן שתג  באו

 ביום 14.10.2004.

בקש זאת, תמסור המבקשת, ף שי ת ת ש מ  לנושה או ל
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.  תמו

ן, עמית יודפת, עו״ד י אל בלושטי די  ג
 באי כוח המבקשת

ו פ ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 686/04 ו

ן פקודת החברות [נוסה חדש], התשמ״ג-983ו,  בעני

) הנדסת חשמל בע״מ, ח״פ י פר ) ן רד ן פירוק חברת י י בענ  ו
,51-273476-5 

וחד ט (שטריקס), המנהל המי לן שבי  והמבקש: עו״ד אי
; מרח׳ לינקולן ת ו ש ד עו״ד חיים י׳ צדוק ו ל החברה, ממשר  ש
ב 34ו67, טל׳ 03-6254000, פקס 03-6254040,  20, תל אבי

.!:11^11 generaKaV.adokco.co.il 

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי ביום 7.6,2004 ו הו
ב לפרק את החברה הנזכרת זי בתל אבי ת המשפט המחו  לבי

19.7.2004 , ד ב התשם״ א ם 5315, א׳ ב מי  ילקוט הפרסו

http://generaKaV.adokco.co.il


לי פיוטר ע״י ב״כ  והמבקשים: בוריס קוסקובסקי ושי
ד א׳ שבאט, או פרי . ד גיטרמן ו י נ או כאל זטלר ו/או לי  עו״ד מי
אי ישראל 9, תי׳ד 2ו, כרמיאל 20:01 טל׳ 9982714- ׳ נשי  משד

 04, 04-9984658, פקס 04-9885572.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק אה החברה הנזכרת
שב ו שמע בפני ביה המשפט הי בי בקשת פירוק זו תי  לעיל, ו

ן ביום 0.2004ו.8ו בשעה 9.15. י  בד

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי  לתמו
ן  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ עו דעה על י • הו  שלו, לאהר שימסור למבקשי

דעה יש למסור למבקשים, אי לשלחה בדואר,  את ההו
» יזווחר משעה דיהם לפי המען הנ״י ל ע לי י  באופן שתג

 8.30ו ביום 0.2004ו.וו.

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

ר ד  מיכאל זטלר, ע
 בא בוי־; המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 !־.׳;: אלי־חי 04-,407

, -השבי ג-983ו, ן פקודת התברות [נוסח חדש! י  בענ

ן פירוק חברת קאטק הברה להנדס־ בע״מ, ח״פ י  ובענ
 5-6ו064ו-ו5,

ן סלעית ד גדעו ר  והמבקש: יעקב גולדזק, ע״י ב״ב ע
 ו/או הדר פלד־טל, מרח׳ י״ל פרץ וי. היפה 33306, טל,

 04-8668484, פקס 04-8668485.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2004 7 2 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בחיפה לפרק אד, החברה הנזכרת
שב ו ד המשפט הי י שמע בפני ב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 21.10.2004 בשעה 0ו 9. י  בד

ל החכרה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ך במתן צו בענין הבקשה א1 להתנגד לבך, רשאי  לתמו
ן ת הבירור, א• בעצמו אי באמצעית עורך הדי ע ש  להופיע ב

דעה על עוני זה.  שלו, לאתר שימסור למבקש הו

ה בדואר. ה ד ש ש למסור למבקש. .־י,: : דעה י  את ההו
ו לפי המען הנייד לא ־:-;יי־־ו־ ו:שעה 9.00 די ע לי י  באופן שתג

 ביום 0.2004ו.4ו.

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

ן סלעית, עו״ד  גדעו
 בא לוי־: המבקש

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

נו זה, דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיה• לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ע לי י  באופן שתג

 12.00 ביום 1.10.2004 ו.

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

 יוסף בן משה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 היק אזרחי 370/04

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

פ 280690-2- ן פירוק חברת אל-טריק בע״מ. ח  ובעני
 ו 5,

 והמבקשים: פיסל אבו יונס ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד
ני ו/או חםנין טארק, ממשרד עדיו־ חסנין ושית׳,  חםנין עאו
 ת״ד 439, עין מאהל 7902ו, טלי 04-6466084, פקס 6466074-

.04 

 נמסרה בזה הודעה. כי ביום 6.2004 14 הוגשה בקשה
זי בתיפה לפרק את ההברה הנזכרת  לבית המשפט המחו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ו• 14.10.2004 בשעה 0ו.9. ן בי  בדי

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ך במתן צו בעגין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן י ת עורך הד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו !ה.  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  אח ההודעה י
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ע לי י  באופן שהג

 ביום 0.2004ו.7.

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

 חםנין טארק, עו״ד
 בא כוח המבקש•־•

זי בחיפה  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 378/04

ן פקוהת החברות ונוסח חדש], התשמ״ג-983ו,  בעני

ת חרושה ברזל פיית בע״מ, ו ן פירוק חברת תעשי י  ובענ
 ח״פ 099609-3- 51

ם 5315, א׳ באב 19.7.2004 מי 3 ילקוט הפרסו 4 5 4 



 הודעות מאת הכונס הרשמי

ת רגל ט י ש ל צווי כינוס/ פ ו ט י  הודעה על נ

ב ז תל־ אבי  מחו

ן סיבת ניטול י  מס. תיק תאו
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 ש0 החייב/ת ת״ז כתובת

 אפרתי אליהו 8403651 פינקס65, תל אביב 11222 829/90 28/04/04 הסדר

 עזי המנוח סמואל יהויקי! 1129733 ארלוזורוב 1/62, רמת־גן 11781 231/96 08/06/04 העדר תועלת

 דדוש הרצל 54365143 תלתן 74 א, יבנה 12116 618/97 17/06/04 ניצול לרעה
 בלצר דב 54900402 עקיבא 35, רעננה 13581 737/97 16/06/04 ניצול לרעה

 מבורך יונתן 56164932 ההגנה 110, אור יהודה 12879 2824/99 08/06/04 ניצול לרעה
 איטח אברהם 67937235 שדי בנימין 70\15, נתניה 12810 2876/99 07/06/04 ניצול לרעה

 סטולר מאיר 4085460 הגולן 22, ראשל״צ 13236 1584/00 02/06/04 ניצול לרעה
 סטולר מרים 55390728 שער הגולן 22, ראשל״צ 13237 1583/00 02/06/04 ניצול לרעה
 פלג יוסי 41300872 ויצמו 58, כפר סבא 13462 1248/01 16/06/04 ניצול לרעה
 סאלח יסמאיל 53809711 בעל הטורים 10, תל־אביב יג 13691 1411/01 21/06/04 ניצול לרעה
 גיעאן אלי 24242885 הרב גולד 13, נתניה 13686 1406/01 08/06/04 ניצול לרעה
 מטר הגר 52779683 ולנסיה 12, יפו 14052 2006/01 09/06/04 ניצול לרעה
 רבלסקי שלמה עו״ד 50066059 בארי 2, בני ברק 14299 1188/02 06/06/04 ניצול לרעה

 ברים רון ענבר 52411477 הנרייטה סולד 27/1, תל-אב 15762 1127/04 16/06/04 פורסם בטעות

ב ז תל- אבי נ״ר, מנהל מחו ו הכו ״ד, סג עו גר, לבי י סף ז ו  י

ו בביהמ״ש ו נות ומועד הדי  הודעות על מתו צווי כינוס, אסיפות גושים ראשו

ם י של ו ר  מחוז י

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסי0ת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ניהמ״ש

 מסי תיק
 כנייר

 שם החייב/ת ת״ז כתיבת

 כהן עומיאל 56024045 פנחסקהתי 4,גבעת שאול 3941 966/04 20/05/04 04/01/05 10:00 03/03/05 09:30

 פולק יצחק 25735101 משה קול 56/6 ,י־ס 3974 941/04 13/06/04 12/01/05 12:00 03/03/05 11:00

 מזרחי יעקב 33120080 פרנקפוטר 17/5,רמות א י-1 3990 975/04 07/06/04 12/01/05 11:00 03/03/05 10:30 |

 חור •1בל 26022574 מושב מטע 12,ירושלים 4005 906/04 03/06/04 26/01/05 10:00 03/03/05 09:00

 שי עליזה 54944236 דפנה 102 ,י־ם 4000 954/04 09/06/04 12/01/05 13:00 03/03/05 11:30 |

 ר1נ1נברג מעוה 790451 מעפילי אגוז 10,בית שמש 4014 981/04 13/06/04 19/01/05 09:00 03/03/05 11:00

 גלעדי תני אהרון 24559791 ושיץ 6,ירושלים 4001 953/04 21/04/04 31/01/05 09:00 03/03/05 10:00:
ם רושלי מו בביהמ״ש המחוזי בי י ונים יתקי י הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י-ם , הדי ד מו במשר תקי ת י פו  אסי

רושלים ז י ן בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחו ד ב  בת-שבע א

3 4 5 5 19.7.2004 , ב התשם״ד א ם 5315, א׳ ב מי  ילקוט הפרסו



ג י  מחוז תל־ אב

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאוין מתן
 צו נמיס

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
י ״  מ

 שם ההיינ/ת ת׳׳ז כתובת

 הבר ראובן 58843467 תלמים 7,לוד 13107 1864/00 16/06/04 16/02/05 00 13 00/00/00 00:00

 מגבר נח1ם 9676594 כלא ניצן,רמלה 13682 1407/01 15/09/03 14/02/05 13:00 00/00/00 00:00

 צנטנר אבנר 1483338 בן גוריון 48,הרצליה 14010 1879/01 25/10/01 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00

 בכר אורנה 55449532 ישראל דוד 10,רחובות 15662 2194/03 23/06/04 06/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 מרסה כרמלה 55330401 פדויים 10 ,רמת השרון 15792 1436/04 13/06/04 16/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 קודנר נינה 16385726 פבריגט 32 ,רמת גן 15807 1581/04 13/06/04 08/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 ש0רן מרכי 4241733 ת.ד. 8580 ,תל אביב-יפו 15819 1237/04 02/06/04 21/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 פחי חביב 64734890 בן יהודה 7/4 12 ,תל-אביב 15853 1255/04 09/03/04 15/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 יעקב מאיר שלמה 53297586 חפץ חיים 6,פתח תקוה 15855 1277/04 13/06/04 24/01/05 13:30 00/00/00 00:00
 זוסנזן אבירם 31559230 ברנשטיין,נוה הד 16,ראשל 15890 1506/04 13/06/04 16/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 דוד ורד 10609121 הנחשול 75,ראשל״צ 15912 1297/04 14/06/04 22/02/05 12:30 00/00/00 00:00
 נמר• שרון 13357041 אלכסנדרוני 1נ.רמת חו 15908 1320/04 15/06/04 25/01/05 13:30 00/00/00 00:00
 שם טוב מרדכי 54665377 בארי 5,הרצליה 15931 1437/04 07/06/04 30/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 קמחי יוסף 22212534 סוקלוב 54,תל-אביב 15940 1485/04 31/05/04 26/01/05 13:30 00/00/00 00:00
 שרח עופר 52773520 מצולות י0 17 ,גבעתיים 15942 1331/04 16/06/04 07/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 אבישר אריה 58406877 בראל16,תל־אביב 15946 1522/04 09/06/04 13/02/05 13:00 00/00/00 00:00
 אבו ערב אברהים 57574386 רבנו ירוחם 1,יפו 15948 1573/04 14/06/04 27/02/05 13:00 00/00/00 00:00
 זסלבסק׳ ׳יסף 14812903 עין הקורא 7,ראשל״צ 15952 1545/04 24/05/04 15/02/05 12:30 00/00/00 00:00
 כהן דרור 57859233 צפת12/4,חולון 15993 1568/04 02/06/04 20/02/05 13:30 00/00/00 00:00
 אלימלך דליה 55949549 תל חי 41/6,אשדוד 15991 1563/04 31/05/04 28/02/05 12:30 00/00/00 00:00
 חידיאן יעקב 51826337 שדי ירושלים 101,רמת גן 16063 1511/04 29/04/04 13/02/05 14:00 00/00/00 00:00
 חכם שש1ן לינדה 71880736 אוסישקין 72,תל-אביב 16056 1652/04 16/06/04 21/02/05 13:00 00/00/00 00:00
 מוח־ נת׳ 58271818 החוגלה 4,חולון 16123 1588/04 08/06/04 01/02/05 14:00 00/00/00 00:00

 הילל אליה 12761599 הבן הראשון 5/2,ראשל״צ 16153 1609/04 15/05/04 23/01/05 13:30 00/00/00 00:00
 בכר רחל 55966212 קהילת קנדה 6,תל-אביב-ינ 16155 1635/04 13/06/04 20/02/05 13:00 00/00/00 00:00

זי בתל אביב ימו בביהמ״ש המחו ונימ יתקי , הדי ב י שה 2, תל אב י הכונ״ר ברחי השלו ת יתקימו במשרד פו  אסי

״ד, סגן הכמ״ר, מנהל מחוז תל־ אביב גר,עו י לנ י סף ז ו  י

 מחוז חיפה

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיטת
 נישים ראשמה

 תאיין מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם הי!ייב/ת ת״ז כתובת

 עתאבא השאם 26246421 ,מכר 11487 434/03 08/06/04 09/01/05 111:30 07/03/05 09:30

 פרציקוב אלנה 304606841 איה 63,כרמיאל 11730 133/04 20/06/04 21/11/04 109:30 19/01/05 12:00

 אלחיאני יחן 24623365 הרב עוזיאל 81,שלומי 11826 216/04 07/06/04 09/01/05 10:30] 07/03/05 10:00

 אזרד מיכאל 26868463 מושקובסקי 10 ,רכסים 11855 250/04 16/06/04 23/01/05 11:30( 21/03/05 09:30
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 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קייס אסי0ת
 נושים ראשונה

 תאדין מתן
 צו כינוס

 מס. מיק
 ביהמ״ש

 מסי תיק
 כנייר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 ביאסדה סמיח 59546119 ,באקר! אלגרבייה 11860 256/04 15/06/04 20/01/05 10:30 21/03/05 08:30

 זנת• צבי 22242812 האדנים 11/5,פרדס חנה 11901 305/04 13/06/04 18/11/04 11:30 19/01/05 10:00

 קיר ענת 55329932 רקפות 5,קרית ביאליק 11904 309/04 08/06/04 08/11/04 09:30 12/01/05 11:00
 מבאריכ׳ האני 58545591 ,שפרעם 11908 322/04 07/06/04 09/01/05 09:30 07/03/05 09:30
 אזרן יצחק 22326953 השיירה 6,נהריה 11918 319/04 03/06/04 18/11/04 10:30 19/01/05 09:30
 ישראלי ענתה 57381998 לאון בלום 40/17,חיפה 11928 330/04 15/06/04 23/01/05 09:30 21/03/05 09:00
 להם חנה 47870035 המחתרות 29,עתלית 11931 338/04 17/06/04 24/01/05 09:30 21/03/05 10:00
 לייבה מלכה 6549844 נחום בגין 8/7,קרית מוצקי 11938 341/04 10/06/04 18/11/04 09:30 19/01/05 09:00
 אח־ יקי יעקב 67487124 שד׳ בורוכוב 36,קרית אתא 11946 346/04 15/06/04 20/01/05 11:30 21/03/05 09:00
 אלינ׳לר אריאל 55982136 הלוטם 2,בנימינה 11947 350/04 15/06/04 20/01/05 09:30 21/03/05 08:30
 מרציני כיכבה 58336389 מימון 46,חיפה 11960 356/04 21/06/04 24/01/05 10:30 21/03/05 10:00

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים 15 אי, חיפה, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בחיפה

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

 מחת נצית

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיים אסיפת
 נושים ראשונה

 תארין מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ניהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ד

 שם הוו״ג/ת ת׳׳ז כתובת

 שדאד כרים 20541637 שכונת אלאמל,יפיע 10689 124/02 23/05/04 08/11/04 10:30 10/01/05 09:00

 כהן שמעון 54893367 133,מושב אליפלט 11511 216/03 09/06/04 08/11/04 11:30 10/01/05 12:00

 סבג רבקה 54935036 שרת 12 ,עפולה 11602 270/03 07/06/04 06/12/04 09:30 07/02/05 09:00

 מלכה מירב 32431793 דברת 10,מגדל העמק 11626 271/03 13/04/04 25/08/04 10:00 08/11/04 10:00

 ויקנין אליס 67522151 הורדים 37/4,קרית שמונה 11655 1002/04 02/05/04 21/10/04 10:30 13/12/04 09:30

 ריבר(ריבנר) בר(יעו 31753536 ,כפר ברוך 11714 1019/04 07/06/04 11/11/04 11:30 10/01/05 11:30

 ליי חד 28845188 העצמאות 368 ,מגדל העמק 11719 1023/04 01/06/04 17/11/04 09:30 10/01/05 10:00

 רויירשיד עאטף 50804442 ,ריחאנה 11732 1037/04 07/06/04 08/12/04 09:30 07/02/05 09:00

 ליי חיים 68965136 הנשיא 655,חצור הגלילית 11729 1038/04 01/06/04 15/11/04 09:30 10/01/05 10:30

 איפרגן גבריאל 13165345 קרן היסוד 724/4,מגדל הע> 11763 1047/04 01/06/04 15/11/04 11:30 10/01/05 10:00

 אפרח עליץ 62500871 אורנים 5/13 ,יקנעם עילית 11775 1062/04 04/06/04 17/11/04 10:30 10/01/05 10:30
 אפרח נסים 68003557 אורנים 5/13,יקנעם עילית 11774 1061/04 04/06/04 17/11/04 10:30 10/01/05 10:33
 ביטאר מאהר 35146232 ת.ד. 6677,נצרת 11793 1074/04 25/05/04 15/11/04 10:30 10/01/05 09:30
 גרימברג אריה 22840342 העליה 100/74,נצרת עילית 11829 1085/04 20/06/04 08/12/04 10:30 07/02/05 09:30
 עבי שלמה 5508155 אוחל יעקב 7,טבריה 11874 1099/04 08/06/04 06/12/04 10:30 07/02/05 09:00

/ חיפה, הדיונים יתקיימו בביהמ׳׳ש המחוזי בנצרת  אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים 15 א

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

 מועד הדיו!
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

ן מתן י  תאו
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ו

 שם ההיינ/ת ת״ז כתיבת

 אלמלך נורית 54630017 גדעון השופט 46/17,באר ש 7964 5159/04 06/05/04 00/00/00 00:00 23/11/04 11:30
 משיח שלמה 57305062 ת״ד 3392.אילת 7974 5192/04 02/06/04 11/10/04 12:00 27/12/04 11:30
 וזמאן שלמה 54570726 ההגנה 645/31,ירוחם 7973 5177/04 18/05/04 19/09/04 09:00 27/12/04 09:30
 אזזלא׳ חנן שלמה 57373185 יוני 13׳,4,אופקים 7983 5186/04 30/05/04 19/09/04 10:00 27/12/04 11:00
 0לקר אשר 65014276 מישור הגפן 642/2,אופקיס 7984 5189/04 30/05/04 06/09/04 09:00 27/12/04 11:00
 בן שיטרית יניב 25416983 רחל אימנו 48/5,באר שבע 7987 5181/04 23/05/04 10/10/04 11:00 27/12/04 10.00
 עמר מרדכי 68361179 רחבת צפת 6/5,באר שבע 7988 5195/04 02/06/04 10/10/04 10:00 27/12/04 11:00
 פדר אליעזר 57204315 שד׳ ירושלים 107/14,אשק׳ 7991 5196/04 04/06/04 11/10/04 10:00 17/01/05 09:30
 פויר בת שבע 57204604 שדי ירושלים 107/14,אשק• 7992 5197/04 04/06/04 11/10/04 10:00 17/01/05 09:30
 מלינ׳ קזבי 13412374 בן יאיר 53/60,ערד 7989 5201/04 04/06/04 11/10/04 11:00 17/01/05 09:00
 לדגו ארקד׳ 14617187 רחבת הר הזיתי• 4/13,קר• 7996 5194/04 02/06/04 11/10/04 09:00 27/12/04 11:30
 ל1י0 פאולינה 17317223 רחבת הר הזיתי• 4/13,קרי 7997 5193/04 02/06/04 11/10/04 09:00 27/12/04 11:30
 כרמי אדית 25171323 בית מסי 81,מושב שתולים 7993 5198/04 04/06/04 10/10/04 09:00 17/01/05 09:00

 פרץ יצחק 79352134 חזני 14/2 ,באר שבע 8001 5199/04 04/06/04 17/01/05 09:00 17/01/05 09:00
 פרץ אתי 54006655 חזני 14/2 ,באר שבע 8002 5200/04 04/06/04 11/10/04 09:00 17/01/04 09:00

 בן דוד שמעון 59593343 צוחר 42, 7994 5204/04 07/06/04 10/10/04 12:00 17/01/05 09:30

 אריה (אםד) רבקה 17894742 שדי ירושלים 29/24,קרית נ 7995 5208/04 15/06/04 17/11/04 10:00 17/01/05 10:00

מו בביהמ״ש המחוזי בבאר שבע י ונים יתקי , הדי ע ב י הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר ש  אסיפות יתקימו במשרד

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

 הודעה על מתו צווי הפטר

רושלים  מחוז י

 סיבת
 ההפטד

 ייאייד מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ו

 שם הווייג/ת ת״ז כתובת

 סעאדי שמואל 10275832 עין כרם 48, ירושלים 3560 154/97 16/06/04 הפטר חלוט

 אמיר יהושע 62049333 שמואל הנביא 4/36, ת.ד 0366 3714 110/01 16/06/04 הפטר חלוט

 אמיר רות 68924547 שמואל הנביא 4/36, ת.ד 0366 3715 109/01 16/06/04 הפטר חלוט

 כאלי דניאל 54067475 דב הוז 3/5, ירושלים 3730 263/00 27/04/04 הפטר רגיל

 הופקוביץ יעקב 51592038 עזרת תורה 33, ירושלים 3822 526/02 07/06/04 הפטר רגיל

רושלים  בת- שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הכונ׳׳ר, מנהל מחוז י

, 9,7.2004 ו ד י ם ש ת ם 5315, א׳ באב ה מי  5458 ילקוט הפרסו



 מחוז תל־ אביב

 סיבת
 ההפטר

 תאריך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 ננ״ר

 שם החייג/ת ת״ז כתובת

 קובן ישראל 12399739 הרצל 70, בת ים 11379 414/88 14/06/04 הפטר חלוט

 בר עוז רונן 76049378 הרב ינובסקי 3/8, ראשל״צ 11427 567/92 10/06/04 הפטר חלוט

 םיארה יוסף 56150337 האילנות 47, רמלה 11647 354/95 23/06/04 הפטר חלוט

 מיארה אסתר 56152655 האילנות 47, רמלה 11648 355/95 23/06/04 הפטר חלוט

 טופורק חננאל 23645161 יוסף קארו 30, פתח-תקוה 11855 317/96 24/05/04 הפטר חלוט

 סולץ מאיר 2360196 הקדמה 21, הרצליה 12264 188/98 09/09/03 הפטר חלוט

 סמדזה בן אליעו לימור נ 56610058 אלתרמן18\3, בפר סבא 12372 213/98 15/06/04 הפטר חלוט

 ויטנר גדי 27739994 ברט 12, תל אביב 13593 1213/01 09/06/04 הפטר חלוט

 ארמה רון 24407801 , קיבוץ גבעת ברנר 13170 1400/00 23/06/04 הפטר מותנה

 אלגמיל עובדייה 58038381 צה״ל 339\3 2, רמלה 13157 1871/00 03/06/04 הפטר חלוט

 מלכה מוריס 22396998 קרל נטר 16, ראשל״צ 14107 2046/01 16/06/04 הפטר חלוט

 לבר קארין 51458685 מבצע סיני 20, בת יס 14196 1052/02 16/06/04 הפטר חלוט
 טל סיגלית 23097520 מונטיפיורי 25, פתח תקוה 14902 2256/02 16/06/04 הפטר חלוט

נ״ר, מנהל מחוז תל- אביב ן הכו ״ד, סג עו , י ג לבי י סף ז ו  י

 הודעות על הכרזת פשיטת רגל

 מחוז תל׳ אביב

 תאריך מתן צו
גל  פשיטת י

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 שפר עופרה 57702789 משה סנה 18/1, ת״א 12752 259/97 29/12/02

 סמדזה בן אליעז לימור נ 56610058 אלתרמן 18\3, כפר סבא 12372 213/98 15/06/04

 ויטנר גדי 27739994 ברט 12, תל אביב 13593 1213/01 09/06/04

 עזרא יונתן 59068494 העצמאות 2\25, בתים 12708 2730/99 08/06/04

 רובין ברוך 50032424 העצמאות 28, יהוד 13284 1036/01 16/06/04

 ריל אילנה 304690910 אפריאט 14, רמלה 14339 1287/02 03/06/04

 קצבורג שרה 58723891 קריניצי 112, רמת גן 14545 1608/02 16/06/04

 אלמוג אורלי 59205005 ששת הימים 21, רחובות 14776 1976/02 14/05/04

 ציבולקין אלכסנדר 307023507 המלך יואש 4/11, אשדוד 14771 2277/02 09/06/04

 ציבולקין איגור 307019356 כנרת 55/31, אשדוד 14772 2278/02 09/06/04

 טל סיגלית 23097520 מונטיפיורי 25, פתח תקוה 14902 2256/02 16/06/04

 עזרא ענת 22526362 שד׳ יוספטל גיור 3, בת ים 14944 1036/03 08/06/04

 ביצצו שמואל 29269586 הבנים 41, נס ציונה 14988 1078/03 12/05/04
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 תאריך מתן צו
גל  פשיטת י

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז | כתובת

 פילבר נילי 25171620 אודים 21/4, תל-אביב 14986 1075/03 09/06/04

 רוזנברג שמואל 2052645 ויצמן 8, רחובות 15024 1255/03 09/06/04

 קורסונסקי סבטלנה 312885791 זבוטינסקי 54, ראשל״צ 15084 1258/03 02/06/04

 ציבולקין אירנה 307019448 מרת 55, אשדוד 15171 1853/03 09/06/04

 ציבולקין לאוניד 308618214 המלך יהואש 4/11, אשדוד 15431 1852/03 09/06/04

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

ו בע״מ ד ב ו  מ

 (ח״פ 51-298090-5

ן!  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

דעה על פי סעיף ט5ג לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 ננוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כלליה של החברה
י  הנ״ל תתכנס ביום ו בספטמבר 2004, בשעה 10,00, במשרד

 החברה, ברחי ויסוצקי 6, תל אביב

די המפיק ל י  על סדר היום: הגשת דוח סיום פי—ק ע
ו.  ומתן הסבר על אודותי

 יורם יוסיפוף, מפרק

ת מ.ר. 987 ו בע״מ ו  מעל

 נח״פ 125145-6־י!״
׳ ן  (בפירוק מרצו

 הודעה בדבר כינוס אםיפד כלליה

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983. בי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 1 בספטמבר 2004. בשעה 0,00ו,

 ברחי הפלמ״ת 4, קרית אונו.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי

ינה עובד. מפרקת  י

׳מ ות תובנה ;2003) בע׳ נ אל פתרו . פי  אס.

 (ח״פ 346874-4- 51׳

ן:  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה סופיה

 נמסרת בזה הודעה בהחאם לסעיף 338 לפקודת
י האסיפה הסופית  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983. י
ל החברה הנ״ל תתכנס ביום ו בספטמבר 2004, בשעה  ש

לד 45, תל אביב.  5.00ו, בשד׳ רוטשי

 על סדר היום: הצגה וסקירה של הדוח הסופי של
צד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה י  המפרק המפרט כ
צר ינהגו בפנקסים  בנכסי החברה, וקבלח החלטה כי

ל המפרק. ש ירוח של החברה ו  ובני

ן, מפרק י  יואב רובינשטי

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

.אל) בע״מ ,אי ו י ת (  אור השקעו

 (ח״פ 51-303191-4)

 הודעה על כינוס אסיפה בללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש] התשמ״ג-1983. כי האסיפה הכללית
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2004, בשעה 16.00, ברח׳

ר אהרון.  דובנוב 10, קומה ר׳ תל אביב, אצל עו״ד אליעז

 על סדר היום: הצגת דוח המפרק.

ן עו״ד, מפרק ר אהרו  אליעז

ן בע״מ ן מ א (1982) חברה למי פ ל  א

 (ח״פ 51-091509-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 538(ב) לפקודת
, התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית  החברות [נוסח חדש]
ל החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.8.2004, בשעה  סופית ש
ל המפרק, יצתק בז׳רנו, ברחי ביאליק 155,  10,00, במשרדו ש

 רמת נ

ן של החברה, ך פירוק מרצו  על סדר היום: סיום הלי
ל הדוח הסופי של המפרק על ניהול הפירוק  הצגה ש

. ו  והחיסול של החברה הנ״ל והסברים על אודותי

 יעחק בז׳רנו, מפרק

מ ת בע״  נאום השקעו

 (ח״פ 278775-5- 51)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל  נמסרח בזה הו
 נדחתה מהמועד שנקבע ותתכנס ביום 31.8.2004, במשרדה

 הרשום ברחי קלישר 30, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת הדות של מפרקת החברה בדבר
 פירוק החברה.

 יעל פונט, עו״ד, מפרקת

ד, 19,7.2004 ׳ ב התשס׳ א ם 5315, א׳ ב מי 3 ילקוט הפרסו 4 6 0 



ן ולמנות את עו״ד וחדת לפרק את התברה מרצו  החלטה מי
ל ד, נתניה, למפרקת א ר ש רית בדרנו־שפירא, מרח׳ גיבורי י  או

 החברה

ירנו־שפירא, עו״ד, מפרקת  אורית בז

ת בע״מ ה והשקעו י ב חברה לבנ י נ - ר  ב

 (ח״פ 5-וו0776-ו5)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

דעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין  נמסרת בזה הו
ן ביום 27.6.2004, י עדה ונתכנסה כר ו ל החברה הנ״ל, שנ  ש
ן ולמנוח  נתקבלה החלטה, פה אחד, לפרק את החברה מרצו
 אח עו״ד רונן ברק, מרח׳ אבא הלל 4ו, רמת גן, למפרק

 החברה.

ש אח י ג ת נגד החברה הנ״ל י עו ש לו חבי י  כל נושה ש
ום פרסום ו, בחוך 21 ימים מי ף הוכחותי רו , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק הנ״ל.  הו

ר ו כאמו תי עו ש את תבי י ג ר לא י ש  נושה או אדם אחר א
עד הנ״ל - לא ייענה.  בתוך המו

 רונן ברק, עו״ד, מפרק

מ ״ ע  ד.ם.נ.א. ב

 (ח״פ 309755-0-ו5)

ן)  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק בר פירוק מרצו  הודעה בד

ן י א מן המנ ל דעה כי האסיפה הכלליח ש  נמםרח בזה הו
• 4.7.2004, לאחר ו ן בי י  של החברה הנ״ל, שנתכנסה כד
ן רעו כולת פי ר י שו ביום 24.6.2004 תצהי י  שמנהלי החברה הג
ות י י המנ  על פי סעיף ו32 לפקודת החברות ולאחר שבעל
ל 21 ימים, דעה מוקדמת ש רך בקבלת הו  ויתרו על הצו

 נחקבלו החלטות מיוחדות.

ו י נו בדבר מי ן ו  ההחלטוח הן בדבר פירוק החברה מרצו
ל 34, חל אביב, למפרק החברה, ו י אשכ ל סמי נקש, מרח׳ לו  ש
ל מנהלי החברה במהלך ות ש י  ולהקנות לו את כל הסמכו
רך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך לצו  הפירוק, ו

ות כאמור. י ל הסמכו ש או להפעלה ש מו ם למי שי  הדרו

 סמי נקש, מפרק.

מ ״ ע ר ב א ט  א.ק. ם
 (ח״פ 302953-8-ו5)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומונוי מפרק בר פירוק מרצו  הודעה בד

ן י א מן המנ ל דעה כי האסיפה הכלליח ש  נמסרח בזה הו
ן ביום 4,7.2004, לאחר י ל החברה הנ״ל. שנתכנסה כד  ש
ן רעו כולח פי ר י שו ביום 23.6.2004 תצהי י  שמנהלי החברה הג
ות י י המנ  על פי סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעל
ל ו2 ימים. דעה מוקדמת ש רך בקבלת הו  ויתרו על הצו

ותרות.  נחקבלו החלטות מי

3461 

ם תי א. שרו ד. ע.  ב.

 (ח״פ 325599-2- 51!

! ץ צ  (בפירוק מר

ן ומינוי מפרקת ו בר פירוק מרצ  הודעה בד

ן לא מן המני ת ש דעה כי באסיפה הכללי  נמסרת בה הו
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.2004,ו, ו  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
לש, תל דל המשו , המג  אח עו״ד ארנה חנקס, ממרכז עזריאלי

 אביב, למפרקת החברה.

יש את ג ת נגד החברה הנ״ל י עו ש לו תבי י  כל נושה ש
• מיום פרסום ו. בתוך ו2 ימי ף הוכחותי רו , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרקת הנ״ל.  הו

ר ו כאמו תי עו ש את תבי י ג • אחר אשר לא י ד  נושה או א
עד הנ״ל - לא ייענה,  בתוך המו

 ארנה חנקס, עו״ד, מפרקת

מ ״ ע ב על ב ב א. ש ט. א. .  ג
 (ח״פ 266300-6-ו5)

ן ומינוי מפרקת  הודעה על פירוק מרצו

דעה על פי סעיף 9ו3(2) לפקודת  נמסרת בזה הו
ת , התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללי  החברות [נוסח חדש]
ל החברה הנ״ל. שנחכנסה ביום 1.7.2004, ן ש י  שלא מן המנ
ל החברים ב וחדות לאחר ש  קיבלה החברה החלטות מי
ע באותה ישיבה, הסכימו לקיום להצבי ף ו ת ת ש ה ם ל  הרשאי
דעה קצרה מ־ 21 יום לפני  האסיפה, על אף שקיבלו הו
ל נויה ש בדבר מי ן ו  כינוסה, בדבר פירוק החברה מרצו
ל טובול, ת״ז 012233847, מרח׳ האמהות 22, חיפה, י ג  אבי

 למפרקת החברה.

שבת ראש האסיפה ודירקטורית ו ל טובול, י י ג  אבי

ת ברנט בע״מ  מרקום א

 (ח״פ 2- 1 29321- 51)

׳ ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרקת ו בר פירוק מרצ  הודעה בד

דעה כי באסיפה הכללית של החברה  נמסרת בזה הו
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 3.6.2004, נתקבלה ו  הנ״ל, שנ
ן ולמנות את עו״ד וחדת לפרק את החברה מרצו  החלטה מי
שראל 7, נתניה, למפרקת רי י ירנו־שפירא, מרח׳ גיבו רית בז  או

 החברה.

ירנו־שפירא, ערי•־, מפרקח  אורית בז

מ ״ ע ת ב ק השקעו רדי ו  נ

 (ח״פ 290639-7- 51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרקת ו ר פירוק מרצ ב ד  הודעה ב

ל החברה דעה כי באסיפה הכללית ש  נמסרת בזה הו
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 3.4.2004ו, נתקבלה ו  הנ״ל, שנ

, 9.7.2004 ו ד ב התשס״ א ם 5315, א׳ ב מי  ילקוט הפרסו



. בתוך י יש את הביעיתי ג  בל נושה של החברה הנ״ל י
 ו2 ימים מיום פרסום הודעה זו. למפרק הנ׳ל.

 חביב אייזנקרפט, מפרק

ז בע״מ  פ

 (ח״פ 936-7ו00-!5

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כלליה שלא מ; המנין
ל החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום דו ביוני 2004,  ש
ן ולמנות וחדת לפרק את ההברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
ל 26, תל ב־ י ואל קרסו אצל בני משה קרסו בעייני יחי י  את י

 אביב, למפרק החברה.

ו• גישו את תביעותיהם בתיך יי ימים מי  בל הנושים י
דעה זו, למפרק הנ״ל.  פרסום הו

 ייאל קרסו, מפרק

ור קנדה בעי מ  החזקות או

 (ח״פ 209951-6-!5

ן ומינוי מפרק  הודעה בדבר פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף ו33:א) לפקודה
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו כ־ אסיפה כללית
א מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביים 25.1.2004. ל  ש
ות ויתרו על זבות• לקבל הודעה י ל בעלי המנ  ולאחר שכ
ו• של  מוקדמת של 21 יום על כינוס האסיפה יעל הדר הי
 הישיבה, וכל הודעה מיקדמת שהיא נתקבלה החלטה
ן ולמנות אה יוסי בר׳נייר. ותרת לפרק את החברה מרצו  מי
ין ו  ממשרד עורכי דין מיתר, ליקיורניק. גבע .א לשם ברנרו
 ושית׳, דרך אבא הלל סילבו־ 6ו רמי: גי •/5:50 למפרק

 החברה.

גיש אח - י-,: ל י הבי עות נגד •: ש לו תבי י  כל נושה ש
: ־?•יב •זיו ס פרסים , בצירוף הוכחותיו. בתוך י ו  תביעותי

דעה דו למפרק הנ״ל.  הו

יר. מפרק י גדעי מ  י

ן נ ל בעי ש ו בי מ י  בי

 (ח״פ 51-169187-5:

 (בפירוק מרצון;

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופיה

רעה לפי סעיף 52,8•¡;¡ לפקודת החברות  נמסרת בוה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום אי הראישון שלאחר מלא- חודש מלא
דעה זו ברשומות, בשעה 7,00 י במשרדו של  מיום פרסום הו

גאל מירון, ברחי יפו ג3, ירושלים.  עו״ד י

 על סדר היום: הצגת דוה המפרי׳ ־מהי הסברים על
. ו  אודותי

ק י 0 . ״ ־י י ־ייי־יז ״י ״ י  י

ן ובדבר מינויו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
 של אברהם בן מרדכי, מרח׳ טורי זהב 2, תל אביב, למפרק
יות של מנהלי החברה  החברה, ולהקנות לו את כל הסמכו
ל הסכם, שטר  במהלך הפירוק. ־לצורך כך לחתו• על י
יוח ש או להפעלה של הסמכו מו  ומסמך הדרושים למי

 כאמיר.

 אברהם בן מרדכי, מפרק

ימנט בע״מ ג שן מנ י י ב ו  נ
 (ח״פ 51-261977-6)

 (בפירוק מרצון:

ן ומינוי מפרק  הודעה בדבר פירוק מרצו
ן דעה בי האסיפה הכללית שלא מן המני  נמסרת בזה הו
ן ביו• 24.6.2004, לאחר  של החברה הנ״ל. שנתכנסה כדי
ר יכולת פירעון שו ביו• 14.6.2004 הצהי י  שמנהלי החברה הג
 על פי סעיף ו32 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות
דעה מוקדמת של ו2 ימים,  ויתרו על הצורך בקבלת הו

 נתקבלו החלטות מיוהדות.

יו בדבר מינו ן ו  ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצו
, יהוד, למפרק ו  ישל יהודה ארקין גיד, מרח׳ פרחי הבר י
 החברה ילהקנות לי את כל הסמכויות של מנהלי החברה
רך כך לחתום על כל הסכם, שטר  במהלך הפירוק, ולצו
יות ש או להפעלה של הסמכו מו  ומסמך הדרושים למי

 כאמור.

 יהודה ארקין גיד, מפרק

ע בע״מ ד י ת מ ו ב  אופטימה מער
 >ח יפ 46366-3ו־ ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין  נמסרה בזה הו
ל החברה דנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 24,6,2004, קיבלה  ש
ן ובדבר מינויו וחדת בדבר פירוקה מרצו  החברה החלטה מי
ד עו״ד יוסף  של חביב אייזנקרפט, ת״ז 022276356, ממשר
ון 6, רמת גן 52.522, למפרק  זלצמן ישית׳, רה־ החילז

 החברה.

, בתוך ו  כל נושה של החברה הנ״ל יגיש את תביעותי
ל. פ הודעה זו, למפרק יעי ו ס י י• פ  21 ימי• מי

 חביכ אייזנקרפט, מפרק

ל (1996) בע״מ י פי פטי  או
 (ח״פ 51-234662-8!

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין  נמסרת בזה הו
ו• 24.6.2004, קיבלה  של החברה הנ״ל שנתכנסה כהלכה בי
ן ובדבר מינויו וחדת בדבר פירוקה מרצו  החברה החלטה מי
ד עו״ד יוסף ? אייזנקרפט, ת״ז 022276356, ממשר י י  של ח
ון 6, רמת גן 52522, למפרק  זלצמן ושית׳, רח׳ החילז

 החברה.

, 9.7.2004ו ר י ס ש ת ב ה א ם 5ו53, בי ב מי  5462 ילקוט הפרסו
ם, והודפס במדפיס הממשלתי ד המשפטי ר ש ת, מ מו דר במחי רשו ם 030י-4וח< ISSN סו י ש ד  המהיר 11.20 שקלים ח


