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ד  עמו

ת לפי חדו ו ת שחרורים מי עדו ו ושבי ראש לו י י ו נ  מי

ר 4030  החוק האמו

ועדת ערעור לפי חוק להסדר שב ראש נוסף לו ו י י ו נ  מי

 תפיסת מקרקעים בשעת חירום 4031

ה 4031 רי י לפי חוק בלי הי ו נ  מי

ת ערעור לפי חוק עדו ו ושבת ראש נוספת לו י י ו נ  מי

רות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) 4031  שי

ת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים עדו ו י חברה לו ו נ  מי

ם 4031 י נהלי  ושיקום) ולפי חוק בתי דין מי

ילים ת חי ת ערעור לפי חוק משפחו עדו ו י חברה לו ו נ  מי

 שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק

ם 4031 י נהלי  בתי דין מי

ת לפי חוק רי ו ת האז רו ועדת הבחי ושב ראש לו י י ו נ  מי

רות לכנסת 4032  הבחי

נים על הגביה ופקידי גביה 4032 י ממו ו נ  מי

ן והבניה 4032 ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

די בית המשפט 4046  בקשות לפירוק חברות על י

ר 4052 בו ת מאת הצי דעו  הו

ת מאת בנק ישראל 4074 דעו  הו

ד  עמו

 הודעה על הפסקת כהונה של שר 4028

י מקום של שר 4028 לו דעה על מי  הו

ת שבתוספת דעה על הוספת משרה לרשימת המשרו  הו

ים) 4028 י נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

 מכרז 4028

רותים ת לשי י חברות למועצת הרשו ו נ  הודעה על מי

וב 4028 ם ובי ים - מי רי בו  צי

ת 4028 ו י ות מיתאר ארצ ר תבני שו ת על אי דעו  הו

ן 4029  קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורבי הדי

ת ו י חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראי ו נ  מי

 (הגנת ילדים) 4029

י לפי חוק חוקרים פרטיים שו ועדת רי י חבר בו ו נ  מי

תי שמירה 4030 רו שי  ו

דעה על קביעת בתי המשפט לפי תקנות סדר  תיקון הו

ת אכיפה - מעצרים) ו י (סמכו לי  הדין הפלי

נים לפי סעיף 29 לחוק) 4030 ו  (הסדרים לקיום די

ת שחרורים לפי חוק שחרור עדו ו ושבי ראש לו י י ו נ  מי

 על־תנאי ממאסר 4030



נה, קבעה הממשלה פטור מחובת מברז פומבי לפי רות המדי  שי

 סעיף 19 לחוק, למשרת ראש לשבת הקשר ״נתיב״ במשרד ראש

חד של ועדה לאיתור ו ים לגביה הליך מי קו  הממשלה, בתנאי שי

נות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מסי  מועמדים, שעקרו

י למשרות ו נ  2541, בפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למי

, ושהרבבה במפורט להלן: 2  בפטור מחובת מברז פומבי

ושב ראש;  (1) מזביר הממשלה - י

נה או נציגו; רות המדי  (2) נציב שי

 (3) מנב״ל המשרד לקליטת העליה;

רות הביטחון הבקיא בתחום פעולתו  (4) עובד בביר של שי

ת עם עצו י רות המדינה, בהתי  של ״נתיב״, שימנה נציב שי

 מזביר הממשלה;

ת ו נ ת מדי הדו היברות עם תחום י דע ו  (5) איש אקדמיה בעל י

ת עם עצו י  חבר העמים, שימנה מזביר הממשלה, בהתי

רות המדינה.  נציב שי

ז התשס״ה (4 באוגוסט 2005)  כ״ח בתמו

 (חמ 3-274)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

 הודעה על מינוי חברות למועצת הרשות לשירותים

 ציבוריים - מים וביוב

ם וביוב, התשס״א-2001 די מי  לפי חוק תאגי

ם די מי ם בזה, בהתאם לסעיף 82(ו) לחוק תאגי עי די  מו

1 (להלן - החוק), בי על פי סעיף 82(א), (ב)  וביוב, התשס״א-2001

רותים ת לשי נתה הממשלה חברות למועצת הרשו  ו־(ג) לחוק, מי

ם וביוב, במפורט להלן: ים - מי רי בו  צי

 נציגות ציבור:

ת עם השר ו עצ י  בושרה גירייס, ת״ז 059526582 - לאחר התי

 לאיבות הסביבה;

 נאוה חרובי, ת״ז 000746883.

 י״ח באב התשס״ה (23 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-3277)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 454.

 הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

ן והבניה, התשב״ה-1965  לפי חוק התבנו

1 ן והבניה, התשב״ה-1965 ם בזה, לפי חוק התבנו עי די  מו

 (להלן - החוק), בי הממשלה, בתוקף סמבותה לפי סעיף 53

י מסי 1 לתבנית מיתאר ארצית ברמה ו נ  לחוק, אישרה שי

 מפורטת - תמ״א/31א/20 -מחלף מאחז (במפגש של דרך מסי 6

זם בנתונים האלה:  עם דרך מסי 40) - דרומית לאחו

 (1) המקום: דרך מסי 6 - מפגש הדרבים 6 ו־40 - מחלף מאחז

- דרומית לאחוזם.

 מחוז: דרום.

 נפה: אשקלון.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 הודעה על הפסקת כהונה של שר

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

ם בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(5) לחוק הממשלה, עי די  מו

1 (להלן - החוק), בי על פי סעיף 22(א) לחוק־  התשס״א-2001

נתו בממשלה של השר בנימין , פסקה בהו 2  יסוד: הממשלה

ום ד׳ באב התשס״ה (9 באוגוסט 2005). 3 בי הו י  נתנ

ום הי באב דעה לבנסת בי  על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הו

 התשס״ה (10 באוגוסט 2005).

 י׳ באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-3281)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 3 י״פ התשס״ג, עמי 1854.

 הודעה על מילוי מקום של שר

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

ם בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, עי די  מו

1 (להלן - החוק), בי על פי סעיף 24(ב) לחוק־  התשס״א-2001

ד אולמרט, , קבעה הממשלה בי השר אהו 2  יסוד: הממשלה

, ה המסחר והתעסוקה3  ממלא מקום ראש הממשלה ושר התעשי

 ימלא את תפקיד שר האוצר.

ום הי באב דעה לבנסת בי  על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הו

 התשס״ה (10 באוגוסט 2005).

 יי באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-3281)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 3 י״פ התשס״ג, עמי 1854.

 הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות

 שבתוספת

יים), התשי״ט-1959 נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי ם בזה, בי על פי סעיף 23 לחוק שי עי די  מו

1 (להלן - החוק), הוסיפה הממשלה ״ט-1959  (מינויים), התשי

 את משרת ראש לשבת הקשר ״נתיב״ במשרד ראש הממשלה,

ת שבתוספת לחוק.  לרשימת המשרו

ז התשס״ה (4 באוגוסט 2005)  כ״ח בתמו

 (חמ 3-1173)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה

 חובת מכרז

יים), התשי״ט-1959 נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי ם בזה, בי בהתאם לסעיף 21 לחוק שי עי די  מו

(להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת 1 ״ט-1959  (מינויים), התשי

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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 בר־נתן צבי םרי ארז

ר עםאם מוחמר ו  גילת ר

 ררור רון צור משה

מי מיכל קטוביץ שחר ץ־םלו בי רו  הו

ץ יעל רה קינן מרקובי הו ן י י ינשטי  ו

ל י  זועבי חאלר חוםני רוזובםקי אי

 זרנקין ערי שביט אילן

ורם שרה רן י י חג -  חגבי

 חטיב עםאם שרגא אלער

כהן אריה ה- י םי  חימי אבי תו

 חרותי ערנה

ת המשפטי: רו  לורבי דין חברי השי

רי ן אורלי כרמל או י ני ארלשטי  אהרו

ני ררור ליבנה אלפה  אהרו

 אנגלרר שירלי ליטמן נורית

ץ יחיאל  בהט רן ליפשי

 גרנקן שפיר הרם מלכה אלי

 גוררון שאול מני ברוך

 גלט םימון רבקה םולטניק נעמה

ים מיכל םיבל-רראל מיכל נבו  גרי

 רולב נצח כוכבית צביאלי רם

ה רי רו צרקה מו יאן עי  ררו

ם קוטון ערן י ה חי  הרי

זר פיילם נורית זנר הלפרין רחל קורנהאו ו  ו

םי ו ם ליאב קורצברג י נבאו י  ו

ן אושרת רו ל שוהם צי י ן אי ו נ  י

ל  כהן שאו

, תתוקן לפי זה.  הודעה על קביעת רשימת בוחנים2

 וי באב התשס״ה (11 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-1032)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

, עמי 3531; התשנ״ח, עמי 3482; התשנ״ט, עמי 3298;  2 י״פ התשנ״ו

 התשס״א, עמי 467; התשס״ג, עמי 2217; התשס״ד, עמי 179.

 מינוי חוקרי ילדים

1955- ת (הגנת ילדים), התשט״ו ו  לפי חוק לתיקון דיני הראי

ת ו  בתוקף סמבותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראי

עדה ו ת עם הו ו עצ י , ולאחר התי 1 1955- ו  (הגנת ילדים), התשט״

ם מטה מי  שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשו

 לחוקרי ילדים:

ת לביש. רי ו עצה האז  רשות מקומית: המו

 מרחב תבנון: שקמים.

 (2) גושים, חלקות וחלקי חלקות:

 גוש 3101, ח״ח 26, 29, 48-45,32;

 גוש 3107, ח״ח 10, 16, 20,17, 25.

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״א בתמו

 (חמ 3-697)

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

ן והבניה, התשב״ה-1965  לפי חוק התבנו

ן והבניה, ם בזה, לפי סעיף 54 לחוק התבנו עי די  מו

, בי הממשלה, בתוקף סמבותה לפי סעיפים 53 1  התשב״ה-1965

ת אלה: ו ות מיתאר ארצי י  ו-76ג(10) לחוק האמור, אישרה תבנ

 (1) תבנית מיתאר ארצית - תמ״א/31/א/1/20 - מחלף

 מאחז (במפגש של דרך מסי 6 עם דרך מסי 40) - דרומית

 לאחוזם;

י נו  (2) תבנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - תמ״א/23 (שי

 מסי 18) - מסילת עירון (חדרה מזרח-עפולה);

 (3) תבנית מיתאר ארצית חלקית - תמ״א 13 - מרחב בנרת

י מסי 8 - מלון ״נוף גנוסר״; ו נ ה - שי פי חו  ו

 (4) תבנית מיתאר ארצית חלקית - תמ״א 13 - מרחב בנרת

ילת יגאל אלון בטבריה; י מסי 7, טי ו נ ה - שי פי חו  ו

ת - תת״ל/3, 4/6 - דרך מסי 9. מי  (5) תבנית לתשתית לאו

ולי 2005) ז התשס״ה (31 בי  כ״ד בתמו

 (חמ 3-697)

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 קביעת רשימת בוחנים

 לפי חוק לשבת עורבי הדין, התשב״א-1961

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 40 לחוק לשבת עורבי הדין,

, אני קובעת רשימת בוחנים נוספת, בדלהלן: 1  התשב״א-1961

ת המשפטי: רו נם חברי השי  (1) עורבי דין שאי

ר  כהן רו

 כהן חזי

ן  כץ שמעו

חמר  לוטפי מו

 מלחם םמי

 נביאי עמיחי

 ניםים שלמה

רה הו  ניצן י

רי ליאורה -ררו  םבירםקי

ן י ן חוםי י םי ־חו  אבו

 אבירם מאיר

 אוםאמה םערי

 אמין אבראהים מוחמר

 אקםלרור אשר

ה  באום חרו

 בולום גיואר

 בן רור אילן

 בניטה יעקב

 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.
 ס״ח התשכ״א, עמי 178.
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 איל באומגרט, ת״ז 58774423

 ישראל אקסלרד, ת״ז 69220465.

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר,

א בית המשפט 1 (להלן - החוק), ובהסבמת נשי  התשס״א-2001

ון, אני ממנה את השופטת נירה לידסקי, ת״ז 7956691,  העלי

ושבת ראש ועדת השחרורים לפי החוק.  לי

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

ולי 2005) ז התשס״ה (25 בי  י״ח בתמו

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.

 מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר,

 התשס״א-12001 (להלן - החוק), ובהסבמת נשיא בית המשפט

יעצות עמו ושבי ראש ועדת השחרורים, ובהתי ן לענין י ו  העלי

 לענין שופטים בקצבה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח

, אני ממנה את השופטת בקצבה רות 2  משולב], התשמ״ד-1984

עדות השחרורים, לפי החוק.  אליעז, ת״ז 1410091, ליושבת ראש ו

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

 טי באב התשס״ה (14 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים מיוחדת

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 33(ב) לחוק שחרור על־תנאי

א 1 (להלן - החוק), בהסבמת נשי  ממאסר, התשס״א-2001

, לפי סעיף 16 לחוק ת עמו עצו י בהתי ן ו ו  בית המשפט העלי

, אני ממנה את 2  בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 השופטת (בדימוס) רות אליעז, ת״ז 1410091, ליושבת ראש

חדת לפי החוק. ו  ועדת שחרורים מי

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

 טי באב התשס״ה (14 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מסי זהות

037207057 

31876931 

023942402 

031809791 

 נטע גרומן

 אסנת אנדורן

רי קדם  שי

 יעל ביילין

 1 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-401)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מינוי חבר בוועדת רישוי

תי שמירה, התשל״ב-1972 רו שי  לפי חוק חוקרים פרטיים ו

תי רו שי  בתוקף סמבותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ו

1 (להלן - החוק), אני ממנה את יצחק  שמירה, התשל״ב-1972

ועדת נה בו ו עובד מדי נ  דויטש, ת״ז 000144626, לחבר שאי

י לפי החוק. שו  הרי

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

 יי באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-2319)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשל״ב, עמי 90.

 תיקון הודעה על קביעת בתי המשפט

יות אביפה - מעצרים) ן הפלילי (סמבו  לפי תקנות סדר הדי

נים לפי סעיף 29 לחוק), התשנ״ז-1997 ו  (הסדרים לקיום די

ן הפלילי  בתוקף סמבותי לפי תקנה 1 לתקנות סדר הדי

נים לפי סעיף ו יות אביפה - מעצרים) (הסדרים לקיום די  (סמבו

דעה על קביעת , אני מתקנת את ההו 1  29 לחוק), התשנ״ז-1997

, בך שאחרי פסקה (13) בה יבוא:  בתי המשפט2

 ״(14) בית משפט השלום בקריות;

 (15) בית משפט השלום ברמלה.״

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-2785)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ק״ת התשנ״ז, עמי 663.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2071 ועמי 3017.

 מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר,

א בית המשפט 1 (להלן - החוק), ובהסבמת נשי  התשס״א-2001

ושבי ראש ם מטה לי מי ון, אני ממנה את השופטים הרשו  העלי

רים לפי החוק:  ועדת השחרו

 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.
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ז תל אביב:  מחו

ן, ת״ז 67838854 ו ן אוחי  שמעו

 בית ספר משמר בתי המשפט:

 אורן לוי, ת״ז 028450336

ד הם ו בתוקף, כל עו י ה ם י רי ם של העובדים האמו י ו נ  מי

.  מכהנים בתפקידם הנוכחי

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-497)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור

רות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)  לפי חוק שי

 [נוסח משולב], התשמ״ה-1985

רות הקבע בצבא  בתוקף סמבותי לפי סעיף 44 לחוק שי
1  הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-1985

 (להלן - החוק), אני ממנה את עינת רביד, ת״ז 57290991, שופטת

ת ערעור לפי עדו ו ושבת ראש נוספת בו  בית משפט שלום, לי

 החוק.

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-957)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 142.

 מינוי חברה לוועדות ערעור

 לפי חוק הנבים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

ים, התשנ״ב-1992  משולב] ולפי חוק בתי דין מינהלי

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 26 לחוק הנבים (תגמולים

 ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק),

, אני ממנה את 2 ים, התשנ״ב-1992 נהלי  וסעיף 5 לחוק בתי דין מי

ת ערעור לפי החוק, עדו ו ואלה שרון, ת״ז 07613565, לחברה בו  י

ז באר שבע.  במחו

ולי 2008). ז התשס״ח (28 בי ם ב״ה בתמו ו י עד י ו נ  תוקף המי

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-323)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התש״ן, עמי 20.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 מינוי חברה לוועדות ערעור

לים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום), י  לפי חוק משפחות חי

ים, התשנ״ב-1992 -1950, ולפי חוק בתי דין מינהלי י  התש״

לים שנספו י ת חי  בתוקף סמבותי לפי סעיף 5 לחוק משפחו

1 (להלן - החוק), 1950- י  במערבה (תגמולים ושיקום), התש״

, אני ממנה 2 ים, התשנ״ב-1992  וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהלי

ת ערעור לפי עדו ו ואלה שרון, ת״ז 07613565, לחברה בו  את י

 החוק, במחוז באר שבע.

, עמי 162.  1 ס״ח התש״י

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים מיוחדת

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על־תנאי

א 1 (להלן - החוק), בהסבמת נשי  ממאסר, התשס״א-2001

ת עמו, לפי סעיף 16 לחוק עצו י בהתי ן ו ו  בית המשפט העלי

, אני ממנה את 2  בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 השופטת (בדימוס) רות אליעז, ת״ז 1410091, ליושבת ראש

חדת לפי החוק. ו  ועדת שחרורים מי

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

 טי באב התשס״ה (14 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערעור

 לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום,

1949- י  התש״

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים

1 (להלן - החוק), אני ממנה את 1949- י  בשעת חירום, התש״

 משה סובל, ת״ז 5306709, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש

ועדת הערעור לפי החוק האמור.  נוסף בו

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 3-138)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

, עמי 1. י  1 ס״ח התש״

 מינוי

 לפי חוק בלי היריה, התש״ט-1949

- ט ״ ש ת  בתוקף סמבותי לפי סעיף 10א לחוק בלי היריה, ה

ם לקבל י י ם מטה לעובדים שראו מי  11949, אני ממנה את הרשו

עדו לצורבי ביטחון ו ה שנ רי חד להחזקת בלי י ו ן מי ו  רישי

 בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד המשפטים ומערבת בתי

 המשפט:

ז חיפה והצפון:  מחו

 משה צמרת, ת״ז 050022409

 אלי זנו, ת״ז 058138744

 אריאל סקרץ, ת״ז 011178118

 אריק מלאכי, ת״ז 031816390

ז ירושלים:  מחו

ל רחלי, ת״ז 051281400 י  אי

 עמוס סער, ת״ז 059141697

 אלי פרוז, ת״ז 016465833

ז דרום:  מחו

 גבי כץ, ת״ז 022662514

ז מרכז:  מחו

 ירחמיאל רוזנברג, ת״ז 056432974

 1 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשי״ד, עמי 149; התשל״ח, עמי 124.
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 מינוי פקיד גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

, אני  בתוקף סמבותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1

ת הסביבה בעיריית בפר סבא לפקיד בו  ממנה את מנהל אגף אי

רות על חוקי העזר של  גביה, לענין גבייתם של קנסות בשל עבי

 בפר סבא.

ולי 2005) ז התשס״ה (31 בי  כ״ד בתמו

 (חמ 3-18)

 בנימין נתניהו

צר  שר האו

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 מינוי פקידת גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

, אני  בתוקף סמבותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1

 ממנה את דורית פרץ, ת״ז 0584367658, עובדת רשות המסים

בות ית חו  בישראל (להלן - הרשות), לפקידת גביה, לענין גבי

עים לרשות לפי בל דין.  מס המגי

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 (חמ 3-18)

 בנימין נתניהו

צר  שר האו

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת י ז  לתכנון ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחו

ז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית  לתכנון ולבניה מחו

 מסי מק/4715ג״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

ע כמתחם ימק״א, שטח דו  ניקופוריה, רחי המלך דוד, השטח הי

ן ולינקולן, השטח שבין ת דוד המלך, וושינגטו בו  בין הרחו

 קואורדינטות אורך 220.940—221.150 ובין קואורדינטות רוחב

 631.180—631.400; גוש 30028, חלקה 70; מגרשים מסי 1—6, לפי

 תכנית 4715.

לי י העי נו ם בבי י י ו נ ת התכנית: א) התרת שי ראו  עיקרי הו

 של בניני המגורים שבתחום מגרש מסי 6, לפי תכנית 4715,

מות המרבי מ־5—6 קומות  כמפורט להלן: 1) הגדלת מספר הקו

י גובה ו נ  ל־7—8 קומות מעל מפלס ה־0.00, בהתאמה; 2) שי

י בנין ו יה המרבי המאושר לפי תכנית 4715; 3) ביטול קו  הבנ

י ו נ י בנין חדשים במקומם; 4) שי ו ם וקביעת קו ים מאושרי לי  עי

אי השטחים עם זיקת ההנאה לציבור במפלס הקרקע; ו תו  מיקום ו

ם לפי צובם האדריכלי של בניני המגורים, המאושרי י עי ו נ  5) שי

ם ני המגורים המאושרי  תכנית 4715, תוך חלוקת שלושת בני

ם בתחום מגרש מסי 1, לפי י י ו נ  לבניני משנה; ב) התרת שי

 תכנית 4715 כמפורט להלן: 1) ביטול האפשרות להקמת מגרשי

 טניס בחלק מגג הבנין המאושר בתחום מגרש מסי 1, לפי תכנית

ולי 2008). ז התשס״ח (28 בי ם ב״ה בתמו ו י עד י ו נ  תוקף המי

ז התשס״ה (2 באוגוסט 2005)  כ״ו בתמו

 (חמ 321—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מינוי יושב ראש לוועדת הבחירות האזורית

ת לבנסת [נוסח משולב], התשב״ט-1969 רו  לפי חוק הבחי

רות לבנסת  בתוקף סמבותי לפי סעיף 20 לחוק הבחי

ושב ראש ועדת , ולפי בקשת י 1  [נוסח משולב], התשב״ט-1969

רות המרבזית, אני ממנה בזה את השופט יצחק בהן, ת״ז  הבחי

רית בחיפה. ו רות האז  051900264, ליושב ראש ועדת הבחי

 בי באב התשס״ה (7 באוגוסט 2005)

 (חמ 16—3)

 אהרון ברק, שופט

ן ו א בית המשפט העלי  נשי

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 103.

 מינוי ממונה על הגביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

,  בתוקף סמבותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1

 אני ממנה את מנהלת חטיבת צרבנות ומערבות מידע בחברת

ל וביוב בע״מ (להלן - החברה) לממונה על ם, תיעו מי תב-  מי

ם די מי זאת לענין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגי  הגביה, ו

עים לחברה בעבור , של תשלומים המגי 2  וביוב, התשס״א-2001

א מספקת. ם שהי תי רו  השי

ולי 2005) ז התשס״ה (31 בי  כ״ד בתמו

 (חמ 18—3)

 בנימין נתניהו

צר  שר האו

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 454.

 מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

, אני  בתוקף סמבותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1

 ממנה את מנהלת מחלקת הגביה במועצה המקומית בנימינה

את פקידת הגביה  (להלן - המועצה) לממונה על הגביה, ו

ית ארנונה בללית  במועצה לפקידת גביה, והבל לענין גבי

נה (תיקוני חקיקה  המוטלת מבוח חוק ההסדרים במשק המדי

, וגביית תשלומי חובה 2 עדי התקציב), התשנ״ג-1992  להשגת י

עים למועצה.  המגי

ולי 2005) ז התשס״ה (31 בי  כ״ד בתמו

 (חמ 18—3)

 בנימין נתניהו

צר  שר האו

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.
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 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ות אלה: י  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הפקדת תכנ

י מסי 1 לשנת 2004 של ו נ  (1) ״תכנית מסי תא/מק/3579״, שי

י מסי 9 ו נ ות מפורטות 2198ב, 2198ג, ו־2198ד, שי י  תכנ

ה. י י ו נ  לשנת 2004 של תכנית 44, על שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, מגדל

 רוטשילד 1 — גוש 7244, חלקות 53, 54, 61, 83, 85, 86, 89;

 גבולות התכנית: מצפון — רחי אחד העם, מדרום — כיכר

 קצה השדרה, ממערב — רחי תלמי (חלקות 53, 59), ממזרח

 — מגדל אפריקה ישראל.

זוק המגורים במע״ר ההיסטורי ת התכנית: חי ראו  עיקרי הו

זאת על ם ו י ש פוטנציאל הבניה הקי מו מי ב ו  של תל אבי

י חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ו נ  ידי: 1) שי

 הראשית, בלי לשנות את סך כל השטח העיקרי הכולל

 המותר לבניה, כמפורט להלן: השטח העיקרי הכולל

ה 11,253 מ״ר, השטח הי ד מגורים י עו י  המותר לבניה בי

ה הי ד משרדים י עו י  העיקרי הכולל המותר לבניה בי

 1,849 מ״ר, השטח העיקרי הכולל המותר לבניה

ת י ת התכנ ראו ה 500 מ״ר, לפי הו הי ד מסחר י עו י  בי

י בקו בנין קדמי (לרחוב אחד ו נ  הראשית; ב) שי

י בנין לאלמנטי הצללה אקלימיים; ו  העם) ובקו

ור דת די חי די קביעת גודל י  ג) קביעת צפיפות המגורים על י

ת ראו י של הו ו נ ; ד) שי נימלי ור מי דת די חי גודל י צע ו  ממו

ב אדריכלי בתחום המגרש; צו עי י ו ו נ  לפי תכנית בדבר בי

ה י י ו נ י בהתאם לכך של תכנית 2198ב, על שי ו נ  ה) שי

ניתן לקבל היתר ת תכנית מפורטת ו ראו ת זו כוללת הו  תכני

ת זו. י  בניה לפי תכנ

י מסי 3 לשנת ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי תא/מק/3570״, שי

י מסי 2 לשנת 2004 ו נ שי  2004 לתכנית מפורטת 2204, ו

 לתכנית מפורטת 2204א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב, שכי

ם) י י ג ו ז ־  הדר יוסף, רחי קהילת ורשה 71—107 (מספרים אי

 רחי קהילת ורשה 107, רחי קהילת יאסי 4 — גוש 6636,

 חלקות 339—351, 354, 356—361, 408, 477—484, ח״ח 183,

.729 ,485 ,191 ,190 ,187 

ם למימוש ת התכנית: שיפור התנאי ראו  עיקרי הו

י ברחי קהילת ורשה 71—107 וקהילת יאסי ו נ י בי ו נ  פי

זאת על ידי: א) תוספת 139 יח״ד מעבר ל־288 יח״ד  4, ו

צע  המאושרות, סך הכל 427 יח״ד, וקביעת גודל ממו

ת ו י כו נימלי של 70 מ״ר שטח עיקרי ליח״ד; ב) תוספת ז  מי

ה לבקש בהקלה;  בניה בשיעור 16%, שאותם ניתן הי

ה לבקש בהקלה, מעל  ג) תוספת 2 קומות אותם ניתן הי

מות המאושרות; ד) מתן אפשרות לאיחוד שטחי  ל־5 הקו

אה לגג, שניתנים לפי תכנית מיתאר מקומית ג, צי  חדרי י

צירת דירה או דירות בקומת גג;  בניה על גגות בתים, לי

ת  ה) חלוקת חלקות שבילים, שבוטלו בתכנית הראשי

 (תב״ע מסי 2204), וצירופם כהשלמה לחלקות הסמוכות;

די תוספת י חתך הדרך של רחי קהילת ורשה על י ו נ  ו) שי

י ו י קו ו נ  5 מי בזיקת הנאה לאורך רחוב קהילת ורשה; ז) שי

 בנין; ח) מתן אפשרות מעבר לרכב חירום והצלה בשצ״פ

י ו נ ת בי ראו ים בעורף חלקות המגורים; ט) קביעת הו  הקי

4 0 3 3 

 4715, באגפו המזרחי; 2) ביטול שטח עם זכות מעבר לרכב

 לטובת מגרש מסי 5, שאושר בתחום מגרש מסי 1, לפי נספח מסי

לי המאושר, י העי נו ם בבי י י ו נ  4 שבתכנית 4715; ג) התרת שי

2,לפי תכנית ם מגרשמסי ת החדשבתחו רו ןהדי ת מלו  להקמתבי

ת החדש רו ן הדי  4715, כמפורט להלן: 1) התרת חלוקת בית המלו

 המאושר בתחום מגרש מסי 2 לשני בנינים, נוסף על ארקדה עם

ם מסחריים לאורכה, שאושרה בתכנית 4715; 2) חלוקת שי מו  שי

ם והארקדה המסחרית, י נ י ים בין שני הבנ יה המרבי  שטחי הבנ

מות המרבי ן בסעיף (1) לעיל; 3) הגדלת מספר הקו י  כמצו

י גובה ו נ  מ־5 קומות ל־6 קומות מעל מפלס הקרקע הסופי; 4) שי

יה המרבי המאושר לפי תכנית 4715; 5) ביטול שטח עם  הבנ

ם י לי י בנין עי ו  זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע; 6) ביטול קו

ים חדשים במקומם; 7) ביטול שטח עם לי י בנין עי ו  וקביעת קו

 זכות מעבר לרכב לטובת מגרש מסי 3 שאושר בתחום מגרש

ם י י ו נ  מסי 2, לפי נספח מסי 4 שבתכנית 4715; ד) התרת שי

, המאושר בתחום מגרש מסי 5, שלפי תכנית 4715,  בבנין העילי

לי המאושר בשטח להקמת י העי ו נ  כמפורט להלן: 1) ביטול הבי

רות בשטח י ת בזיקה לתי ו י ו ו חנ א / ו מסעדות ו א /  בתי קפה ו

ת ו י חדש במקומם, להקמת מדרגות ומעלי ו נ  זה, וקביעת בי

ות למפלס הקרקע; 2) ביטול מות התת־קרקעי  שיקשרו בין הקו

ים חדשים במקומם; לי י בנין עי ו ם וקביעת קו י לי י בנין עי ו  קו

 3) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע;

ם מות המרבי המאושרי יה המרבי ומספר הקו י גובה הבנ ו נ  4) שי

ם י י ו נ די הנמכת המבנה שיוקם בשטח; ה) התרת שי  בשטח, על י

, המאושר בתחום מגרש מסי 3, שלפי תכנית 4715, י העילי נו  בבי

לי המאושר בשטח להקמת י העי ו נ  כמפורט להלן: 1) ביטול הבי

י חדש במקומו להקמת ו נ ים וקביעת בי ם קהילתי מושי  בנין לשי

ות למפלס מות התת־קרקעי ות שיקשרו בין הקו  מדרגות ומעלי

י בנין חדשים ו ם וקביעת קו י לי י בנין עי ו  הקרקע; 2) ביטול קו

 במקומם; 3) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס

מות המרבי, יה המרבי ומספר הקו י גובה הבנ ו נ  הקרקע; 4) שי

די הנמכת המבנה שיוקם בשטח; ם בשטח, על י  המאושרי

ור ת די דו חי ר המרבי מ־150 י ו ת הדי דו חי  ו) הגדלת מספר י

ת דיור, בשטח מגרש מסי 6, ותירשם על כך הערת דו חי  ל־180 י

ת ועל חשבונם, כתנאי למתן היתר י די מגישי התכנ  אזהרה על י

י ו נ ; ח) שי י ו נ י בהתאם לנספחי הבי ו נ  בניה בשטח; ז) קביעת בי

ים בין מגרשים מסי 2, 3, 5 ו־6,  בחלוקת שטחי הבניה המרבי

ת 4715, ומק/4715ב, בלי להגדיל את סך כל שטחי ו י  שעל פי תכנ

ם בהם. ים המאושרי יה המרבי  הבנ

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים,

תו למשרדי א את העתק התנגדו י מצ  טלי 6296811—02. המתנגד י

ן ו ז ירושלים, רחי שלומצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

 המלכה 1, ירושלים, טלי 6290203—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005)  כ״ד בסיון התשס״ה (1 בי

 יהושע פולק

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

 ילקוט הפרסומים 5434, גי באלול התשס״ה, 7.9.2005



ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5232, התשס״ה, עמי 159.

רה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שדי ת האמו י  התכנ

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ ן 68, תל אביב, וכל מעו ו  בן גורי

רים פתוחים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (20 בי  י״ג בתמו

 דורון ספיר

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

ור  מרחב תכנון מקומי אור יהודה—אז

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י ו נ מית מסי מאא/מק/1053״, שי  (1) ״תכנית מיתאר מקו

 לתכנית מיתאר מקומית מאא/9א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה,

 רחי הפלמ״ח 25 — גוש 7210 (ישן 6227), חלקה 75

 (ישן 265).

ת התכנית: א) חלוקת חלקה 75 תחולק לשני ראו  עיקרי הו

 מגרשים: מגרש 1 ששטחו 363 מ״ר, ומגרש 2 ששטחו

ד הקרקע הכולל ובסך עו י י בשטח י ו נ  390 מ״ר, ללא שי

י בנין: במגרש 1: קו בנין ו י קו ו נ ימות; ב) שי ת הקי ו י ו כ  הז

ה 2 מי במקום הי , קו בנין צדי (מזרחי) י י ו נ  קדמי, ללא שי

ה 3 מי במקום 5 מי; במגרש 2: הי רי י  3 מי, קו בנין אחו

ה 5 מי הי , קו בנין צדי (מזרחי) י י ו נ  קו בנין קדמי, ללא שי

ה 0 מי במקום 5 מי. הי רי י  במקום 3 מי, קו בנין אחו

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 5.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5372, התשס״ה, עמי 1790.

י ו נ מית מסי מאא/מק/1071״, שי  (2) ״תכנית מיתאר מקו

ות מאא/100, מאא/7. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה,

 רחי המלאכה 8 — גוש 7216, חלקה 35 בשלמותה.

י קו בנין: א) קו בנין ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ה 3.80 מי במקום 4 מי, קו בנין צדי דרומי הי ני י  צדי צפו

ה 3.85 מי במקום 4 מי, מלבד קטע לאורך 7.10 מי י ה  י

מי מ־4 מי נה קו הבנין הדרו שו מי שלאורכו י  בצד הדרו

 ל־1.78 מי, לצורך בניה בת קומה אחת בגובה מרבי של 4

י בדבר תכסית ו נ ת בי ראו י הו ו נ  מי ממפלס הכניסה; ב) שי

 הבנין.

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 5.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה, עמי 2601.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

ת י ז ר, וכן במשרדי הועדה המחו ו  לתכנון ולבניה אור־יהודה—אז

ין בהן ן רשאי לעי י י נ ז תל אביב, וכל מעו  לתכנון ולבניה מחו

רים פתוחים לקהל.  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005)  כ״ח בסיון התשס״ה (5 בי

 שלומית דוטן

ושבת ראש הועדה המקומית  י

ר ו ר יהודה—אז  לתכנון ולבניה או

י של 3—4 חלקות שלהם ו נ  ופיתוח המבוססים על מקבצי בי

 תוגדר רמפה משותפת למרתפי חניה, הגדרת שטחים

ם בזיקת הנאה למעבר הציבור; י נ י  פרטיים פתוחים בין הבנ

י בהתאם לכך של תכנית מפורטת 2204. ו נ  י) שי

ין בתכנית, ללא תשלום, במשרדי ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ת ן 68, תל אביב, בימים ובשעו ו  מינהל ההנדסה, שדי בן גורי

ן בקרקע, בבנין י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

י ו נ די שי ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי בתוך  התכנית, וכן כל הז

נים, להגיש התנגדות דעה זו בעיתו ם פרסום הו ו ם מי י דשי  חו

מית האמורה.  במשרדי הועדה המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר תיקון טעות להפקדת

 תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר תיקון טעות בפרסומים להפקדת

י מסי 1 לשנת 2003 של תכנית ו נ  ״תכנית מסי תא/מק/3433״, שי

.2363 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח׳

 רבנו תם 9 — גוש 7226, חלקה 34.

ת התכנית: במקום מסי 3433, התפרסם ראו  עיקרי הו

 מסי 3343.

ין בתכנית, ללא תשלום, במשרדי ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ת ן 68, תל אביב, בימים ובשעו ו נהל ההנדסה, שדי בן גורי  מי

ן בקרקע, בבנין י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

י ו נ די שי ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי תוך  התכנית, וכן כל הז

נים, להגיש התנגדות דעה זו בעיתו ם פרסום הו ו ם מי י דשי  חו

מית האמורה.  במשרדי הועדה המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מסי תא/ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר ביטול אי

ת 2454א. מי  מק/2454ג״, בהתאם לתכנית מיתאר מקו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב — גוש 6631,

 ח״ח 3, 101—103, 108, 109, 174, 198; גבולות התכנית: בצפון

 31 — גוש 6631, מדרום — רחי בויאר, ממזרח — רחי בן יוסף,

 2345במערב — דרך נמיר.

ת וטבלת ר לוח הקצאו שו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ד והחלוקה חו ן ללא הסכמת הבעלים לצורך רישום האי ו ז  אי

 של השטח הכלול בתכנית, בהתאם לתכנית מיתאר מקומית

ו לפי י ה ת י י ת התכנ ראו ה וכל שאר הו י  2454א; ב) תקנות הבנ

 תכנית מיתאר 2454א.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון — גוש

 6551, חלקות 236,232,196 בשלמותן, ח״ח 235; גבולות התכנית:

זורוב, במערב — חלקה 90, בות בית הלל וארלו  בדרום — הרחו

 בצפון — גבול תע״ש, במזרח — חלקות 33 ו-208.

י בקו בניה כמפורט להלן: ו נ ם: שי ם המוצעי י י ו נ  השי

ה 4 מי, בצד מזרח — במקום 10 מי הי  בצד צפון — במקום 10 מי י

. י ו נ , בצד מערב — ללא שי י ו נ ה 4 מי, בצד דרום — ללא שי הי  י

ות הבניה לפי תכנית רש/852. י כו  שאר ז

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה רמת השרון ובמשרדי הועדה המחו

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רש/מק/  מחו

 852א״.

בות ן הרחו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרו

ורוב — גוש 6551, חלקות 196, 232, 236 ז  בית הלל וארלו

בות בית  בשלמותן, ח״ח 235; גבולות התכנית: בדרום — הרחו

זורוב, במערב — חלקה 90, בצפון — גבול תע״ש,  הלל וארלו

 במזרח — חלקות 33 ו-208.

י קו בניה ו נ נית — שי ת התכנית: בריכת שרו ראו  עיקרי הו

ה 4 מי, בצד מזרח י ה  כמפורט להלן: בצד צפון — במקום 10 מי י

, בצד מערב י ו נ ה 4 מי, בצד דרום — ללא שי הי  — במקום 10 מי י

ת הבניה לפי תכנית רש/852. ו י כו . שאר ז י ו נ  — ללא שי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה רמת השרון, שדי ביאליק 41, רמת השרון.

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל-אביב,  ולבניה מחו

 טלי 7632603—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי רמת השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית רש/210/א. ו נ  מסי רש/מק/1029״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון, רחי

 נוה רעים 20 — גוש 6794, חלקה 62 בשלמותה; גבולות התכנית:

 בצפון — רחי נוה רעים, במזרח — חלקה 61, בדרום — חלקה 61,

 במערב — חלקה 63.

רי בחלקה י קו בנין אחו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 62 מ-5 מי ל-1 מי; ב) הגדלת רוחבה של חצר אנגלית, במפלס

ת שי רת קומה שלי צי חצי לשלושה מטר; ג) י  המרתף, ממטר ו

 בחזית דרומית בגובה כולל מ-2.80— מי עד גובה 7.50+ מי;

ת (פרטים ו י נ ו צ די מדרגות חי  ד) כניסה נוספת למרתף על י

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/מק/2137״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה — גוש 6536,

 ח״ח 780, 867.

ת התכנית: הגדלת שטחים לצורכי ציבור: ראו  מטרת הו

רי פתוח.  בניני ציבור, דרך ושטח ציבו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי הר/מק/1839/ב״, שי

 הר/1839.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה — גוש 6522,

 חלקות 27, 30—32, 81.

ד חו ת בדבר אי ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

י ו קו י ו ו נ ת בי ראו  וחלוקה בהסכמת בעלים; ב) קביעת הו

 בנין באזור מגורים ללא הגדלת שטחי הבניה המותרים;

י בחלוקת שטחי הבניה המותרים למגורים; ו נ  ג) שי

; ה) הרחבת נימלי ת בדבר גודל מגרש מי ראו י הו ו נ  ד) שי

 דרך משולבת

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 1.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי הר/מק/2129״, שי

 הר/1894 (במ—19/א).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה — גוש 6536,

 ח״ח 46—49, 83; מגרשים א—ה לפי תכנית הר/במ/19א—

.(1894 

ב צו עי י ו ו נ י בדבר בי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 אדריכלי.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 1.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה, עמי 2602.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה, ובמשרדי

ז תל אביב, רחי מנחם בגין ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ת ין בהן בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  125, תל אביב, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ולי 2005)  די בתמוז התשס״ה (11 בי

 יעל גרמן

ת מי ושבת ראש הועדה המקו  י

ה  לתכנון ולבניה הרצלי

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי רש/מק/852א״.
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 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

 מסי חפ/מק/2044״.

בות  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, בין הרחו

ים — גוש 11567, ח״ח 479, 485, בית אלפא בקרית חי  הקונגרס ו

.588 ,586 

ת התכנית: א) הרחבת שביל מסי 1468 ראו  עיקרי הו

 מ־6 מי ל־10 מי; ב) חלוקת אדמת קק״ל הכלולה בתב״ע 661א,

 לפי תכנית מאושרת חפ/834.

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 10.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5157, התשס״ג, עמי 1440.

ת לתכנון י ז ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04,  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה חיפה, רחי  וכן במשרדי הועדה המקו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  ביאליק 3, חיפה, טלי 8356807—04, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005)  כ״ו בסיון התשס״ה (3 בי

ונה יהב  י

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

רדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי  ולבניה מו

י לתכנית מכ/588. ו נ  מק/מכ/715״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, רחי

 לח״י 13 (בית כנסת) — גוש 10723, ח״ח 2, 3 (חלקה 41 בגוש

די 10143).  עתי

ת בניה בשטח ראו ת התכנית: הסדרת הו ראו  עיקרי הו

 לבניני ציבור על ידי: א) הקטנת קו בנין בגבול עם שביל להולכי

 רגל מ־4 מי ל־ 1 מי, לפי קונטור המבנה הקיים; ב) הקטנת קו בנין

רי פתוח מ־4 מי ל־3 מי.  בגבול עם שטח ציבו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו  התנגדות בתוך 60 ימים מי

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ם , קומה 7, רחי כורי 2, אי רדות הכרמל, מגדל הנבי  ולבניה מו

 חיפה 33093, טלי 7—8676296—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

ואל מוזס  י

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

ותר בכפיפות ן מדרגות סופיים לתיאום שלב מאוחר י  ותכנו

 לבחירת חומר סופי ופיתוח שטח).

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 7.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה, עמי 2603.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רמת השרון, שדי ביאליק 41, רמת השרון,

ז תל אביב, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ  דרך מנחם בגין 125, תל־אביב, טלי 7632603—03, וכל מעו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2005) ו  י״ט בסיון התשס״ה (26 בי

 יצחק רוכברגר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה רמת השרו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י  חיפה מופקדות תכנ

י לתכנית חפ/1195. ו נ  (1) ״תכנית מסי חפ/מק/1195ה״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכי הכרמל

 הצרפתי — גוש 10804, חלקה 40.

ת בניה ותוספת ראו י הו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ז 19; ב) הסדרה של תוספת י י  קומה חלקית ברחי סטפן ו

 בניה על שטחי גג בלתי מקורים במבנה המורכב ממספר

 גופי בנין שגגותיהם אינם במפלס אחד, בניגוד להוראות

ת על החלקה. ות המאושרו י כו י בז ו נ  חפ/229י, ללא שי

י ו נ  (2) ״תכנית מסי חפ/מק/1400 פ/מ״ — פרגולות משולב, שי

ות חפ/1400פ וחפ/1400/פ/1. י  לתכנית חפ/229 וביטול תכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה.

ב צו ת עי ראו י והתאמת הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 אדריכלי לצורך התקנת פרגולות.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי י ת בתוך חודשי  התנגדו

ין בתכנית במשרדי המחלקה נים. ניתן לעי  בין הפרסומים בעיתו

ת ו י גדו  לתכנון עיר, רחי ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח התנ

מית לתכנון ולבניה חיפה, ת״ד 4811,  בדואר: הועדה המקו

א את העתק י צ מ  רחי חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד י

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו תו למשרדי הו  התנגדו

 חיפה, רחי פלי״ם 15, חיפה 31048, טלי 8633448—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו
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 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי אלעד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  אלעד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי אל/מק/14/2/195״, שי

 לתכנית גז/במ/2/195.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלעד, רחי אבטליון

 30 — גוש 5459, חלקה 2 בשלמותה.

ת התכנית: תוספת יח״ד 1 ללא תוספת שטח, ראו  עיקרי הו

ל יח״ד גדולה קיימת. צו י פי ד  על י

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו  התנגדות בתוך 60 ימים מי

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

י המעגל 32, אלעד, טלי 9078129 — 03. נ  ולבניה אלעד, רחי חו

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2005) ו  כ״א בסיון התשס״ה (28 בי

 צביקה כהן

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה אלעד

 מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  ולבניה יבנה ובמשרדי הו

 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יב/מק/122/ב/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה — גוש 5181,

 חלקה 153 בשלמותה.

י בקו בנין באזור המצללות ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י הכניסה י קו בנין בדבר קירו ו נ ות בניה; ב) שי י כו  ללא תוספת ז

 לבית בלבד.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ום פרסומה של ההו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

י 3, יבנה, טלי 9433383—08.  לתכנון ולבניה יבנה, שדי דואנ

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי  ולבניה מחו

.08—9788444 

ן  מרחב תכנון מקומי שומרו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז ן ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה שומרו

י ו נ ז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1226״, שי  מחו

ות ש/356, ש/730, ש/מק/733. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גיסר א—זרקא — גוש

 10398, חלקות 58—60 בשלמותן.

ד וחלוקה ללא הסכמה; חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

. נימלי וי בנין; ג) הקטנת גודל מגרש מי י בקו ו נ  ב) שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ם 52, זכרון יעקב. יסדי  לתכנון ולבניה שומרון, רחי המי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב, חיפה, טלי 8616252—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/501/ד״, שי

 ש/11, ש/501, ש/מק/501/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב — גוש

 11309, ח״ח 179; מגרשים 11, 12, 13, 14, 15 בשלמותם.

ת התכנית: הקטנת קו הבנין לדרך. ראו  עיקרי הו

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 9.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5271, התשס״ד, עמי 1840.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1036״, שי

 ש/391.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס — גוש 11286,

 חלקה 49 בשלמותה, ח״ח 91.

ד חו ; ב) אי ת התכנית: א) הגדלת שטח ציבורי ראו  עיקרי הו

 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 28.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5271, התשס״ד, עמי 1840.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

ם 52, זכרון יעקב, ובמשרדי יסדי  לתכנון ולבניה שומרון, רחי המי

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ין בהן בימים ן רשאי לעי י י נ  חיפה, טלי 8616252—04, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 מוטי קירמאיר

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה שומרו
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ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 22.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5348, התשס״ה, עמי 748.

מית ת במשרדי הועדה המקו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

נה, טלי ו נה, רחי הבנים 9, נס צי ו  לתכנון ולבניה נס צי

ת לתכנון ולבניה י ז  9383810—08, ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  מחו

ת ין בהן בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 כ״ד באדר בי התשס״ה (4 באפריל 2005)

 יוסי שבו

ושב ראש הועדה המקומית  י

נה ו  לתכנון ולבניה נס צי

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/  מחו

ות נת/19/348, נת/3/348, נת/3/348/א, י י לתכנ ו נ  22/760״, שי

 נת/3/348/א—הסבה, נת/7/400.

ה ור התעשי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אז

ש 19 — גוש 8236, ח״ח 49, 122.  קרית אליעזר, רחי השי

ת ו י כו ד ז ו י י בנין; ב) נ ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת לקומת קרקע, ללא הגדלת סך כל ו נ ו יה מקומות עלי  הבנ

 השטחים המותרים לבניה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל חי 8, נתניה. העתק ההתנגדות

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו  י

 שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית נת/315. ו נ  מסי נת/מק/79/800״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז העיר,

ד 10 — גוש 8270, חלקה 73 בשלמותה.  רחי המתמי

י בנין; ב) הגדלת ו ת התכנית: א) הקטנת קו ראו  עיקרי הו

 תכסית.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 17.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמי 2534.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

עדה  לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל חי 8, נתניה, ובמשרדי הו

 ילקוט הפרסומים 5434, גי באלול התשס״ה, 7.9.2005

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (25 בי  י״ח בתמו

 צבי גוב ארי

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה יבנה

נה ו  מרחב תכנון מקומי נס צי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו נה ובמשרדי הו ו  ולבניה נס צי

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי נס/מק/1/3״,  מחו

ות נס/1/1, נס/1/1/א/1, ובהתאם לתכנית נס/ י י לתכנ ו נ  שי

 1/2/ב.

נה, רחי עמק ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

ם — גוש 3846, ח״ח 140. י שנ  השו

ת התכנית: הסדרת מצב קיים. ראו  עיקרי הו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

נה, טלי 9383810—08. ו נה, רחי הבנים 9, נס צי ו  ולבניה נס צי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  ולבניה מחו

 טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נה ו  מרחב תכנון מקומי נס צי

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נס/מק/9/43״.

ונה, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

ן 15 — גוש 3851, ח״ח 21; מגרש 3 בשלמותו י  אינשטי

ת 4/43. י  מתכנ

י בנין בהתאם ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 להוראות.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 13.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5326, התשס״ד, עמי 3895.

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נס/מק/7/117״, שי

 נס/במ/117, נס/מק/1/117.

ונה, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

 שושן 9 — גוש 3638, ח״ח 35; מגרש נס/במ/117 218א

 בשלמותו.

י בקו בנין צדי והתאמתו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 לבנין.
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נימלי להקמת יח״ד אחת לא פחות מ־459 מ״ר;  גודל מגרש מי

 ב) קביעת בניה בקיר משותף.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו  התנגדות בתוך 60 ימים מי

ר מעו״ד, נים. את ההתנגדות בצירוף תצהי  בין הפרסומים בעיתו

ת לתכנון ולבניה זמורה, בנין מי עדה המקו  יש לשלוח למשרדי הו

בת  מרכז ביל״ו, ת״ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ לפי הכתו

תו א את העתק התנגדו י צ מ zmora@iu. המתנגד י la .org . i l 

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  למשרדי הועדה המחו

 קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 עמי יפרח

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה זמורה

ן  מרחב תכנון מקומי חוף השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית מיתאר חש/5/29. ו נ  מסי חש/מק/2/5/29״, שי

ץ יקום — גוש בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

 7704, ח״ח 11; שטח התכנית: 884 מ״ר.

ד מקרקע חקלאית עו י י י ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ה י י בשטחי הבנ ו נ תי דרך ללא שי רו שי  לשטח לתחנת דלק ו

 המותרים.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5297, התשס״ד.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טלי 9596505—09,

ז המרכז, ית לתכנון ולבניה מחו ז  וכן במשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ולי 2005) ז התשס״ה (21 בי  י״ד בתמו

 אהרון בזרנו

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה חוף השרו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית תשריט חלוקה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הו

ז המרכז מופקדת ״תכנית תשריט חלוקה מסי ממ/מק/5147״,  מחו

י לתכנית ממ/5024. ו נ  שי

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (17 בי  יי בתמו

 שמעון שר

מית ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה נתניה

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/59/22/1״, שי

 רצ/22/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,

ן המזרח, רחי הפרח — גוש 4241, חלקות 288, 297.  שיכו

י וחלוקה ו נ י בהוראות הבי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ יה המותרים; ב) שי י בשטחי הבנ ו נ  למגרשים, ללא שי

. נימלי  גודל מגרש מי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2870.

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/3/39/1״, שי

 רצ/1/1, רצ/39/1, רצ/39/1/א, רצ/2000 מופקדת.

ן — גושים ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לצי

 5385, 5386, 5435, 5436 בשלמותן.

י בדבר הקמת ו נ ת הבי ראו י הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

יה. ז י ו ו וטלו  תרנים לאנטנות רדי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 31.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5386, התשס״ה, עמי 2235.

רות נמצאות במשרדי הועדה המקומית ות האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון, טלי

ז ית לתכנון ולבניה מחו ז  9547577—03, ובמשרדי הועדה המחו

 המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444—08,

ן רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים י י נ  וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ולי 2005)  כ״ז בסיון התשס״ה (4 בי

 מאיר ניצן

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

 ולבניה זמורה מופקדת ״תכנית מיתאר מסי זמ/מק/2/69/598״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן יבנה — גוש 562,

 חלקה 117.

ת התכנית: קביעת חלוקה של החלקה ראו  עיקרי הו

י בהוראות בדבר גודל שטח ו נ  בהסכמת הבעלים תוך שי

ו בנין באזור מגורים אי על ידי: א)  מגרש שמותר להקים עלי
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ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית

נים ביום 6.1.2005  מיתאר מסי ממ/מק/4/3074״, שפורסמה בעיתו

י לתכנית ו נ  ובילקוט הפרסומים 5377, התשס״ה, עמי 1959, שי

 ממ/במ/3074.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל — גוש

 6191, ח״ח 14, 15.

ד וחלוקה מחדש ללא חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ד השטחים לבניני ציבור, עו י י מיקום י ו נ  הסכמת הבעלים; ב) שי

י בשטח המקרקעין של ו נ רי פתוח ומגורים אי, ללא שי  שטח ציבו

ם הנ״ל. עדי  כל אחד מהי

מית ן בתכנית, במשרדי הועדה המקו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן גליס 9, פתוח תקוה, ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

רים פתוחים לקהל.  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2004) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 לבנה אלונים

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת מסי

ות בר/1/138, בר/2/138. י י לתכנ ו נ  בר/מק/7/138״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חלקיה — גוש

 4728, ח״ח 47; מגרש 164.

י בקו בנין צדי דרומי בעבור ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ד תומך לבליטת גג מ־3 מי לקו 0 מי.  עמו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ום פרסומה של ההו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי 9412991—

עדה א למשרדי הו צ מ ו ת י  08, או 9412714—08. העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 עמי יפרח

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה שורקות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקווה, רחי

אה 24, פינת רחי כנרת 1 — גוש 6720, חלקה 130  קדושי השו

 בשלמותה.

ת התכנית: א) חלוקת החלקה בהסכמת ראו  עיקרי הו

אה מ-5 מי  הבעלים; ב) הקטנת קו בנין קדמי לרחי קדושי השו

 ל-4 מי; ג) הקטנת קו בנין צדי מ-4 מי ל-3 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ן גליס 9, פתח תקוה. ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, שדי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  ולבניה מחו

 טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הו

ות אלה: י ז המרכז מופקדות תכנ  מחו

י לתכנית ממ/ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/1/1492״, שי

 במ/1492.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב — גוש 4041,

 ח״ח 13, 14, 18, 38; מגרשים 102 ו-114 בשלמותם מתכנית

 ממ/במ/1492.

ות ממגרש 102 למגרש י כו ד ז ו י ת התכנית: א) נ ראו  עיקרי הו

נות;  114; ב) העברת שטח חדרים על הגג לקומות תחתו

ת דיור; ד) תוספת 3 קומות במגרש 114. דו חי  ג) תוספת 7 י

ות ממ/ י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/3169״, שי

 במ/3075, ממ/במ/3098, ממ/מק/1/3098.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל, רחי

ין 7—9 — גוש 6392, חלקה 82  לוי אשכול 15 — 21, רחי משה די

 בשלמותה, ח״ח 40, 46; מגרשים 39, 9/31, 9/32 בשלמותם.

ים רי בו ת התכנית: א) החלפת שטחים צי ראו  עיקרי הו

עד ו י מיקום המגרש המי ו נ די שי  בין שצ״פ לשב״צ על י

י במאזן השטחים; ו נ  לבניני ציבור בתחום השצ״פ, ללא שי

 ב) קביעת קו בנין מערבי (אחורי) ל-0 מי במגרש 9/31;

ד וחלוקה בהסכמת הבעלים. חו  ג) אי

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ן גליס 9, פתח תקוה. ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, שדי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  ולבניה מחו

 טלי 9788444—08.
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ין בתבניות, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. בל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבנין או בבל פרט תבנו

 תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתבנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה טבריה, רח׳ טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555—

ת לתבנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם דו  התנגדות לתבנית לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  בן הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (26 בי  י״ט בתמו

ן  אליהו זיגדו

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתבנון ולבניה טבריה

 מרחב תבנון מקומי ברמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון מי עדה המקו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

ת לתבנון ולבניה י ז  ולבניה ברמיאל ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ן מופקדות תבנ ז הצפו  מחו

 (1) ״תבנית מפורטת מסי מק/בר/1/4418״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ברמיאל — גוש 18963,

 חלקה 209 בשלמותה.

ת לפי תבנית ראו י של הו ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

ים. ב אדריבלי צו י או עי ו נ  בדבר בי

 (2) ״תבנית מפורטת מסי מק/בר/1/8535״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ברמיאל — גוש 18988,

 ח״ח 89—91, 93—102, 107, 125—130, 150.

ות לשטח עד לחני ו י שטח המי ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

יה בעבורם. חנ עד למוסדות ציבור ו ו  המי

ת ין בתבניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. בל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

די תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

אי ישראל 11, ברמיאל,  לתבנון ולבניה ברמיאל, שדי נשי

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 9085681—04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת ת לתבנון ולבניה מחו י ז  המחו

 עילית, טלי 6508508—04.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בבתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (25 בי  י״ח בתמו

 עדי אלדר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתבנון ולבניה ברמיאל

נים  מרחב תכנון מרחבי שרו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המרחבית לתכנון

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו נים ובמשרדי הו  ולבניה שרו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/2—400/1ה״,  מחו

י לתכנית הצ/2—400/1. ו נ  שי

ונה, רחי טופז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר י

 — גוש 8124, ח״ח 9, 13, 17, 22; מגרשים 180, 181, 704 (חלק);

 שטח התכנית: 1,988 מ״ר.

ד וחלוקה של מגרשים, חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ד קרקע; ב) חילופי שטח עו י י בשטח הכולל של כל י ו נ  ללא שי

 בין דרך משולבת למגורים.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 ימים י

נים, למשרדי הועדה המרחבית  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ה פולג, ור התעשי נים, רחי הצורן 1ג, אז  לתכנון ולבניה שרו

א למשרדי צ מ ו ת י  נתניה, טלי 8636030—09. העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

 קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 יואל מוזס

ושב ראש הועדה המרחבית  י

נים  לתכנון ולבניה שרו

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ  הצפו

ות ג/1420, ג/287, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי א/134״, שי

 ג/3476, ג/6724.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15037,

 חלקה 115 בשלמותה; מגרש 1076 בשלמותו.

זציה גלי י בנין למטרת לי ו י בקו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 של מצב קיים.

י לתכנית ג/10484. ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי א/135״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה —גוש 15036,

 חלקה 130 בשלמותה, ח״ח 54.

; נימלי י גודל מגרש מי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בקו בנין הקבוע ו נ  ב) חלוקה לשני מגרשים; ג) שי

 בתכנית.
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עדה המקומית ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התבנ

ר הגלילית,  לתבנון ולבניה אצבע הגליל, קניון גליל עליון, חצו

ת לתבנון ולבניה י ז  טלי 6800077—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  ובל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (20 בי  י״ג בתמו

 דודו אברהם

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתבנון ולבניה אצבע הגליל

נים  מרחב תבנון מקומי גבעות אלו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון מי עדה המקו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

ת לתבנון י ז נים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה גבעות אלו

ות אלה: י ן מופקדות תבנ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתבנית ו נ  (1) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/46/02״, שי

 ג/10567.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שפרעם — גוש 10270,

 חלקה 31 בשלמותה.

ד וחלוקה בהסבמה והקטנת חו ת התבנית: אי ראו  עיקרי הו

י הבנין. ו  קו

י לתבנית ו נ  (2) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/79/04״, שי

 ג/7676.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מנדא — גוש

 17571, חלקה 49 בשלמותה.

י בקווי הבנין. ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

ות י י לתבנ ו נ  (3) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/16/05״, שי

 ג/7676, ג/במ/261.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מנדא — גוש

 17563, ח״ח 9, 11; מגרש 1.1/10/1 בשלמותו.

י ו נ שי ד וחלוקה בהסבמה ו חו ת התבנית: אי ראו  עיקרי הו

י הבנין. ו  בקו

י לתבנית ו נ  (4) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/22/05״, שי

 ג/7676.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גוש 17689, ח״ח 14;

 מגרש 14/1 בשלמותו.

י ו ת התבנית: א) הרחבת דרך; ב) הקטנת קו ראו  עיקרי הו

 בנין.

ת ין בתבניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. בל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבנין או בבל פרט תבנו

 תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתבנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

נים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—  ולבניה גבעות אלו

ת י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי  לתבנון ולבניה מחו

.04—6508508 

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ  הצפו

י לתכנית ג/בת/ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/5/180״, שי

.180 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רחי

הושע חנקין — גוש 16661, חלקות 47, 48 בשלמותן, ח״ח 1;  י

 גוש 16662, חלקה 1 בשלמותה, ח״ח 64—67; גוש 16697,

 חלקות 13—15, 19 בשלמותן, ח״ח 60,54; גוש 16698, חלקות

 1, 2 בשלמותן; גוש 16699, ח״ח 22; גוש 16700, ח״ח 49.

ת התכנית: הרחבת רחי יהושע. ראו  עיקרי הו

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/1/9776״, שי

 ג/9776.

ת בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, הרחו

 שרת ודרור — גוש 16691, ח״ח 53, 75.

ת התכנית: הרחבת רחי שרת. ראו  עיקרי הו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

י תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

שע 47, עפולה, טלי 6520344—04. הו  לתכנון ולבניה עפולה, רחי י

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת,  ולבניה מחו

 טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 משה לוי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות ג/5626, ג/8600. י י לתכנ ו נ  אג/מק/073/5626״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה — גוש

 13940, ח״ח 13—15.

י בקו בנין הקבוע בתכנית ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י הקבועות בתכנית ג/8600 ו נ י בהוראות בי ו נ  ג/5626; ב) שי

י בהוראות ו נ ת המגורים הקיים; ג) שי ית 2 יח״נ בנפרד מבי  לבני

ת המגורים; נימלי להקמת 2 יח״נ בנפרד מבי  גודל מגרש מי

 ד) תוספת 6% לסך כל השטח מותר.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 13.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5360, התשס״ה, עמי 1157.

4 ילקוט הפרסומים 5434, גי באלול התשס״ה, 7.9.2005 0 4 2 



ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו  התנגדות בתוך 60 ימים מי

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

, מול מכבי אש, ת״ד 460, ני  ולבניה הגליל המרכזי, שוק עירו

א את י מצ  עכו, טלי 9912621—04, 9919339—04. המתנגד י

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו תו י  העתק התנגדו

ת 17000, לי ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

 טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (20 בי  י״ג בתמו

 שמואל לנקרי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

י  לתכנון ולבניה הגליל המרכז

ן  מרחב תכנון מקומי הגליל התחתו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון י ז ן ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה הגליל התחתו

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גת/מק/ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית גב״מ 75. ו נ  גב״מ/9/75״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אילן — גוש

 15136, ח״ח 17—20; מגרשים 100, 166, 167, 168 בשלמותם.

ד וחלוקה של המגרשים. חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ום פרסומה של ההו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד״נ גליל תחתון, טלי 6628210—

ת י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית,  לתכנון ולבניה מחו

 טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי הגליל התחתו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ג/8094. ו נ  גת/מק/3/8094״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת אבני.

ת בדבר חשמול ראו י הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ותקשורת.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בבתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נים  מרחב תבנון מקומי גבעות אלו

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ות אלה: י ר תבנ שו  והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אי

ות י י לתבנ ו נ  (1) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/37/01״, שי

 ג/10664, ג/9915.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שפרעם — גוש 10268,

 ח״ח 37; מגרש 37/2/12 בשלמותו.

י קו בנין מדרך. ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התבנ  הו

 1.10.2001 ובילקוט הפרסומים 5027, התשס״ב, עמי 260.

י לתבנית ו נ  (2) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/38/04״, שי

 ג/7676.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מנדא — גוש

 17557, ח״ח 65, 66.

י הבנין. ו י בקו ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התבנ  הו

 18.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה, עמי 2366.

י לתבנית ו נ  (3) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/48/04״, שי

 ג/7403.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שפרעם — גוש 10334,

 ח״ח 29.

י בנין. ו י בקו ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התבנ  הו

 2.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5377, התשס״ה, עמי 1961.

מית ת במשרדי הועדה המקו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התבנ

נים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—  לתבנון ולבניה גבעות אלו

ז הצפון, ת לתבנון ולבניה מחו י ז  04, ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04, ובל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2005) ו  בי בסיון התשס״ה (27 בי

 סלאם חאמד

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

נים  לתבנון ולבניה גבעות אלו

י  מרחב תבנון מקומי הגליל המרבז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון מי  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המקו

י מופקדת ״תבנית מפורטת מסי ג/מר/  ולבניה הגליל המרבז

ות ג/6766, ג/3699. י י לתבנ ו נ  3/2004/6766״, שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ירבא — גוש 18931,

 חלקה 30 בשלמותה.

ם מ־3 מ׳ י י בנין צדי ו י בקו ו נ ת התבנית: שי ראו  עיקרי הו

 לאפס מטר למבנה קיים.
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רים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ולי 2005) ז התשס״ה (17 בי  יי בתמו

 שמואל לנקרי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

י  לתכנון ולבניה הגליל המרכז

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון י ז  ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחו

ן מופקדת ״תכנית מסי 1/מע/מק/45/9027״, ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ג/9027. ו נ  שי

לית — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עי

 11492, חלקה 83; מגרש 23.

י הבנין הקבועים ו י בקו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ון תת־קרקעי.  בתכנית וקביעת קו בנין 0 בעבור חני

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו  התנגדות בתוך 60 ימים מי

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית, טלי 6468585—

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר אישור תכנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מסי 8/מע/מק/  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/8588. ו נ  33/8588״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17396, חלקה 75, ח״ח 71, 73.

ת התכנית: חלוקה ללא הסכמת הבעלים ראו  עיקרי הו

י בנין. ו  והגדרת קו

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 6.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5274, התשס״ד.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית, טלי 6468585—

ז הצפון, קרית ית לתכנון ולבניה מחו ז  04, ובמשרדי הועדה המחו

ן רשאי לעיין בה י י נ  רבין, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ולי 2005) ז התשס״ה (21 בי  י״ד בתמו

 גנדי קיפניס

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

א העמקים  לתכנון ולבניה מבו

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 16.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5360, התשס״ה, עמי 1158.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד״נ גליל תחתון, טלי 6628210—

ז הצפון, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  04, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ  קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 מוטי דותן

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה הגליל התחתו

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחו

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/01/7801״, ז הצפו  מחו

י לתכנית 7801. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר גדעון — גוש

 16769, ח״ח 2.

י בקו בנין צדי למגרש 302ה ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 בלבד מ־3 מי ל־0 מי.

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבנין או בכל פרט י י נ  האמורים פתוחים לקהל. כל מעו

ת וכן כל הזכאי י די התכנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  תכנו

 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים

ום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,  מי

 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה

מצא ו  אזורית עמק יזרעאל, טלי 6520038—04. העתק ההתנגדות י

ז הצפון, משרד ית לתכנון ולבניה מחו ז  למשרדי הועדה המחו

 הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508 —04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות 4252, 4520. י י לתכנ ו נ  מק/יז/01/4520״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמות מנשה — גוש

 12381, ח״ח 6, 19; גוש 12383, ח״ח 2; גוש 12385, ח״ח 9.

ת התכנית: הסדרת שטח לצורך הגדלת הרפת ראו  עיקרי הו

ור חקלאי לאזור מבני משק. די חילופי שטחים מאז  על י

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 8.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמי 2539.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

רית עמק יזרעאל, טלי ו עצה אז  לתכנון ולבניה יזרעאלים, מו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  6520038—04, ובמשרדי הועדה המחו

 הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל
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 להיתר, בסך הכל 58 יח״ד במקום 52 יח״ד, ללא הגדלת

 שטח למטרה עיקרית.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2341״, שי

 5/מק/2266.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רחי

 המלכים 10 — גוש 38175, חלקה 82; גוש 38405, ח״ח 19.

י במגרש 1926 באזור מגורים ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

י נקודתי בקו בנין צדי. ו נ די שי  בי על י

י לתכנית ו נ  (4) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2357״, שי

.2/199/03/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שדי

ני  לוי אשכול, רובע רמות רבתי, שכי מערבית חלק צפו

 — גוש 38367 (בהסדר).

י במגרש מסי 131 באזור ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

י לגבי ו נ ת בדבר בי ראו י של הו ו נ די שי  מגורים בי על י

ית דירת נים על ידי: א) מתן אפשרות לבני י  טיפוסי הבנ

ור אחת דת די חי  דופלקס מעל 2 קומות שבכל קומה י

נה של דירת דופלקס ו  והגדלת שטח בניה בקומה עלי

ות. י ז י י בקו בנין בעבור מרפסות ז ו נ  ל־60 מ״ר; ב) שי

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י  להגיש התנגדות בתוך חודשי

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד 15, באר שבע,

 טלי 6463656—08.

ן דו מצא התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי ו ת י  ההתנגדו

ר י תצהי ו ו בלי  אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י בדות שעליהן ה  המאמת את העו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מסי 5/מק/2316״, שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית 5/במ/1/34. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע שכי רמות,

 רחי שלמה צבי רן 2—16, 20, גוש כתף באר שבע 6, ח״ח 1;

חד (בניה טורית ו  מגרשים מסי 310, 311, 312 באזור מגורים אי מי

י (סגירת קומת ו נ י בדבר בי ו נ  — 4 יח״ד במגרש), על ידי: א) שי

י ו נ ית מחסן נפרד מהבית); ב) שי י בנ ם וחצרות משק ו די  עמו

ים. י בנין צדדי ו  בקו

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 11.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5381, התשס״ה, עמי 2093.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין, ת״ד 15, באר שבע,

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 6463807—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 יעקב טרנר

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית 94/101/02/4. ו נ  4/מק/2145״, שי

ה ור תעשי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, אז

צר והעמל — גוש 1730, ח״ח 14; ו ת הי צו בות חו  דרומי, הרחו

ת 94/101/02/4. י  גוש 1731, ח״ח 15; מגרש 2/7 בשלמותו מתכנ

י בקו בנין לסככה בלבד ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 למבנה תעשיה.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5334, התשס״ד, עמי 165.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, מרכז נפתי, אשקלון,

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6792366—08, ובמשרדי הועדה המחו

ז הדרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע,  מחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 6263784—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (20 בי  י״ג בתמו

 רוני מהצרי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה באר שבע ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ז הדרום מופקדות תכנ  מחו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2278״, שי

.201/03/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

וה זאב, פלח 2, רחי שלום אש פינת רחי גרשון שופמן  נו

 — גוש 38139 (בהסדר).

י במגרש מסי 132 באזור ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

זאת על ידי: א) הגדלת מספר יח״ד ללא הגדלת  מגורים גי ו

י חלוקת שטחי הבניה ו נ  שטח למטרה עיקרית; ב) שי

י בסך כל השטח המותר ו נ  המותרים בתכנית ללא שי

רות ממתחת לקרקע אל די העברת שטחי שי  לבניה, על י

י בסך כל השטח ו נ  מעל הקרקע; ג) הגדלת תכסית ללא שי

י בנין. ו י נקודתי בקו ו נ  המותר לבניה; ד) שי

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2297״, שי

.201/03/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רובע רמות

 רבתי, שכי הרכס מתחם 2 — גוש 38373 (בהסדר).

י מגרש מסי 605 באזור מגורים ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

יה המותרים בתכנית י חלוקת שטחי הבנ ו נ  גי על ידי: א) שי

רות 321 מ״ר שאינם למטרות חניה  תוך העברת שטחי שי

 ממתחת הקרקע למעל הקרקע, בלי לשנות את סך כל

ת דו חי  השטח הכולל המותר לבניה; ב) הגדלת מספר י

ו בהקלה תנ י ר ותוספת של 4 יח״ד, נוסף ל־2 יח״ד שנ ו  הדי
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 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 1051/04

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

 ובענין פירוק חברת אור מבואות ירושלים בע״מ, ח״פ

,51-204068-4 

 והמבקשת: אושדת ניהול ואחזקות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד חן

ם רושלי גי ירושלים, בנין 9, ת״ד 48193, י  לבנת, מהגן הטכנולו

.91481 

ום 2.11.2004 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 27.10.2005 בשעה 12.00.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 19.10.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חן לבנת, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2085/05

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

 ובענין פירוק חברת זכי דוגה ובניו בע״מ, ח״פ 51-168507,

ן  והמבקשים: אלידע כהן, סרגיי פשקוב, ראובן דוד, שמעו

 הפרמן ויוסף אביטן, אצל אלידע כהן, מרח׳ שלמה דוגה 35/2,

רושלים 93758.  גילה, י

ום 7.4.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 22.9.2005 בשעה 11.00.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 11.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 15.9.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלידע כהן

 נציג המבקשים

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית 257/03/17. ו נ  17/מק/2096״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכי 4, 23 — גוש

 100225 בהסדר.

י בנין. ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 17.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5362, התשס״ה, עמי 1250.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רהט, ת״ד 8, רהט, טלי 9910199—08, ובמשרדי

ז הדרום, רחי התקוה 4, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ין ן רשאי לעי י י נ  ת״ד 68, באר שבע, טלי 6296435—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005)  כ״ו בסיון התשס״ה (3 בי

 טלאל אלקרינאוי

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה רהט

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

 ולבניה רמת נגב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 20/מק/3022״,

י לתכנית 8/120/02/20א. ו נ  שי

וה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת נגב, שכי נו

ון — גוש 39023; שטח התכנית: 0.86 דונם.  בוקר, מדרשת בן גורי

י ו נ ית לשי נ ו רת מסגרת תכנ צי ת התכנית: י ראו  עיקרי הו

די רי הפתוח על י בו  מקום מיתקן הנדסי בתחום השטח הצי

ד וחלוקה מחדש בהסכמת חו  החלפת שטחים במסגרת תכנית אי

 הבעלים. תוסדר גישה לשנאי באמצעות חלק משטח השצ״פ

 בעל זיקת הנאה לציבור ואפשרות גישה לפריקה וטעינה של

 רכב חברת חשמל במידות 4.04 מי x 5.00 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה רמת נגב, ד״נ חלוצה, טלי 6564129—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2005) ז התשס״ה (21 בי  י״ד בתמו

 שמואל ריפמן

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה רמת נגב
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1576/05

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

ות בע״מ, ח״פ 51-146197-2,  ובענין פירוק חברת א. סיני תעשי

 והמבקשת: איסכור שרותי פלדות בע״מ, ע״י ב״כ

ורא רובננקו, מרח׳ דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל׳ ״ד גי  עו

 03-5276015, פקס׳ 03-5276016.

ום 31.5.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 23.11.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 16.11.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיורא רובננקו, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1602/05

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

 ובענין פירוק חברת דיאלוג אנרגיה בע״מ, ח״פ 51-306225-7,

 והמבקשת: טי.ג׳י.די. הובלות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אבי

יוטה, תל אביב, טל׳  קורדובה, מרח׳ יגאל אלון 65, מגדלי טו

 03-5612277, פקס׳ 03-5612555.

ום 8.6.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 30.11.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

ו לשלחה בדואר, באופן דעה יש למסור למבקשת, א  את ההו

ם 23.11.2005. ו אוחר מי דיה לפי המען הנ״ל לא י  שתגיע לי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אבי קורדובה, עו

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1367/05

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

א סוכנות מכס ותעבורה צו י  ובענין פירוק חברת עמי, יבוא ו

 בע״מ, ח״פ 51-053412-6,

,  והמבקש: יפים קרביץ, ע״י ב״כ אלכסנדר ספינרד ושות׳

 מרח׳ מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, בנין משולש, קומה 28, תל

 אביב 67023, טל׳ 03-6961211, פקס׳ 03-6961210.

ום 31.3.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 19.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 13.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.12.12.2005 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלכסנדר, ספינרד, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1409/05

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

 ובענין פירוק חברת א. אדרת אנרגיה בע״מ, ח״פ 51-338976-7,

 והמבקשת: טי.ג׳י.די. הובלות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אבי

יוטה, תל אביב, טל׳  קורדובה, מרח׳ יגאל אלון 65, מגדלי טו

 03-5612277, פקס׳ 03-5612555.

ום 11.4.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 22.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

ו לשלחה בדואר, באופן דעה יש למסור למבקשת, א  את ההו

ם 15.11.2005. ו אוחר מי דיה לפי המען הנ״ל לא י  שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אבי קורדובה, עו

 ב״כ המבקשת
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1678/05

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

 ובענין פירוק חברת ברנט פרחים (2000) בע״מ, ח״פ

 51-292112-3, מושב מזור 25, ד״נ מרכז 73160.

זה בדיר, עובדת החברה, מכפר קאסם, ע״י י  והמבקשת: עז

 ב״כ עו״ד עאדל אפריג׳, מרח׳ אלמנשיה 2, ת״ד 2505, כפר קאסם

 49940, טל׳ 03-9071758, פקס׳ 03-907175.

ום 5.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 7.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 14.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 2.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עאדל פריג׳, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1683/05

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

ות מזון בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת אלקר בת ים תעשי

,51-096648-4 

ו א / קו מנחם ו  והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד מי

״ד אביבה סיטבון צרפתי, מרח׳ פרוג 9, תל אביב 63417.  עו

ום 7.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 7.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 1.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  מיקו מנחם, עו

 מפרק זמני

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1656/05

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

 ובענין פירוק חברת מעגלים חברה לבקרה ופיקוח - מיטב

 בע״מ, ח״פ 51-136895-3,

ד כ־16 עו  והמבקש: יבגני פודוקובירין, ת״ז 307644799, ו

 עובדים, ע״י ב״כ עו״ד מ״ע מחאג׳נה, רח׳ דוד המלך 519/1, ת״ד

 11057, אור עקיבא 30600.

ום 30.6.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

י בתל אביב ז  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המחו

ום 8.12.2005 בשעה 8.30. ושב בדין בי  הי

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 8.30 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.1.12.2005 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מ׳ עארף מחאגינה, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1670/05

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

 ובענין פירוק חברת קרב גטר בע״מ, ח״פ 51-238160-9,

 והמבקשת: בני וצביקה בע״מ, ח״פ 51-152724-4, ע״י ב״כ

רושלים 94301.  עו״ד מור קוסוביץ, מרח׳ אגריפס 42, י

ום 4.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 14.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 7.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מור קוסוביץ, עו״ד

 בא כוח המבקשת
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1709/05

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

 ובענין פירוק חברת מוטי כרמלי בייגל בייקרי בע״מ, ח״פ

,51-273819-6 

ד שטמר, ״ד אהו ית הרצליה, ע״י ב״כ עו רי  והמבקשת: עי

 מרח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת גן 52522.

ום 14.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 27.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 14.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 20.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אהוד שטמר, עו

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1729/05

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

ני המרכז וסחר ד. מ בע״מ,  ובענין פירוק חברת שעו

״ד  והמבקשים: בוריס אברמוב ואח׳, ע״י ב״כ עו

יר 8, תל אביב 62903, טל׳  עומרי בירותי ואח׳, מרח׳ ה׳ באי

 03-6955155, פקס׳ 03-6956579.

ום 20.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 26.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 12.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 19.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  עומרי בירותי, עו

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1699/05

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

 ובענין פירוק חברת שירון תקשורת לוינים (1996) בע״מ, ח״פ

,51-227134-7 

נופש בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד ת ו רו י  והמבקשת: אמסלם תי

 אביב פריצקי, מרח׳ הארבעה 10, תל אביב 61205.

ום 12.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 26.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

דיה לפי המען הנ״ל.  באופן שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אביב פריצקי, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1703/05

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

ון 2002 בע״מ, ח״פ 51-321121-9,  ובענין פירוק חברת יוסף חי

ק בע״מ, פקר ידפז ו ו  והמבקשות: פקר ידפז פרופילים שי

ורא ״ד גי  בע״מ ופקר ידפז מפעלי גלוון בע״מ, כולן ע״י ב״כ עו

 רובננקו, מרח׳ דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל׳ 03-5276015,

 פקס׳ 03-5276016.

ום 13.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 3.1.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשות הו

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא י

ום 27.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיורא רובננקו, עו״ד

 בא כוח המבקשות
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1780/05

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

 ובענין פירוק עמותת הרושמים: אגודה חדשה של סופרים,

 ע״ר 58-005571-3,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 10.8.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 4.1.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

מי עבודה חר משבעה י או ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  מירית כנרי, עו

 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 484/05

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

יות בע״מ,  ובענין פירוק חברת דוד פילוס סוכנו

 והמבקשת: גומא שרותי סחר (1981) בע״מ, ע״י ב״כ

 עו״ד אבי ניסן-כהן, מרח׳ לכיש 8, תל אביב 64164, טל׳

 03-5237496, פקס׳ 03-5246912.

ום 5.6.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 26.9.2005 בשעה 9.15.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 22.9.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אבי ניסן-כהן, עו

 בא כוח המבקשת

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1734/05

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

ו (1980) בע״מ, ח״פ י  ובענין פירוק חברת מטליום ז

,51-142845-0 

ין, ר אדלשטי , מאי נו  והמבקשים: שלמה טופז, דוד אבי

״ד יוסף י ואלכסנדר גיטלון, ע״י ב״כ עו  אסתר חלפון, אברהם לו

 סנפיר, מרח׳ לבונטין 16, תל אביב 65112.

ולי 2005 הוגשה בקשה ום 24 בי  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 22 בדצמבר 2005 בשעה 8.30.  בדין בי

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 15 בדצמבר 2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יוסף סנפיר, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1750/05

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

 ובענין פירוק חברת פלקון מעדני בשר בע״מ,

ו א / הב ו  והמבקשים: יצחק ניסלי ואח׳, ע״י ב״כ עו״ד דינה י

ו אור גל און, מרח׳ דרך מנחם א / ו רוני לייבה ו א / נת שקד ו  עי

 בגין 7, רמת גן, טל׳ 03-6137730, פקס׳ 03-6137731.

ום 28.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 7.12.2005 בשעה 8.30.

ר ״ד או נה עו ום 29.7.2005 מו דעה כי בי  כן ניתנת בזאת הו

 גל און, למפרק זמני של החברה הנ״ל.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ו באמצעות עורך הדי  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 8.30 דיהם לפי המען הנ״ל, לא י  באופן שתגיע לי

ום 1.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אור גל און, עו

 בא כוח המבקשים

4 0 5 0 



 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6216/05

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

ירות באילת בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת ח.מ.ס.א מפעלי תי

,51-201577-7 

נתן לוי, ת״ז 392878, ניצה לוי, ת״ז הו  והמבקשים: י

ם נכסים בע״מ, ח״פ 51-311925-1, ע״י ב״כ צפי  53617072, ו

ו ו׳ הלפרין א / ו ש׳ ברדוגו ו א / ו ר׳ בן־אורי ו א / ״ד ו׳ יצחקי ו  עו

ו ד׳ א / ו ע׳ אמיר ו א / י ו בו ו מ׳ מדו א / ו מ׳ אפרת־אלפרין ו א /  ו

 זולדן, מרח׳ ז׳בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 33, רמת גן

 52520, טל׳ 03-6114180, פקס׳ 03-6114177.

ום 11.5.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 31.10.2005 בשעה 10.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 12.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 23.10.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  שלומי ברדוגו, עו

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6281/05

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

 ובענין פירוק חברת סלותג בע״מ,

 והמבקשים: גנדי אונגר ואח׳, ע״י ב״כ עו״ד תמי וואס,

 מרח׳ אופירה 32/35, באר שבע.

ום 7.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 31.10.2005 בשעה 9.00.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

מי אוחר משבעה י דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו  עבודה לפני תאריך הדי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  תמי וואס, עו

 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 673/05

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

ות מתכת בע״מ, מס׳ תאגיד  ובענין פירוק חברת סתיו תעשי

,51-081186-0 

ד כספי, מרח׳ ״ד אהו  והמבקש: גריגורי שרמן, ע״י ב״כ עו

 הנמל 37, חיפה.

ום 4.8.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 13.11.2005 בשעה 9.15.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 12.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.3.11.2005 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהוד כספי, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6189/05

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

 ובענין פירוק חברת אורלי חברה לבניין ולפיתוח בע״מ, ח״פ

,51-116438-6 

״ד מור כהן, משד׳  והמבקש: ניסים וקנין, ע״י ב״כ עו

ד 77454, טל׳ 08-8663311, פקס׳ יד, אשדו ניטרי ו  הרצל 1, בית י

.08-8666113 

ום 18.4.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 31.10.2005 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 12.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.15.10.2005 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מור כהן, עו״ד

 בא כוח המבקש

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005 4051



 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 א.א. שיש עדן בע״מ

 (ח״פ 51-243496-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.10.2005, בשעה 10.00, במשרדה, ברחי  הנ״ל תתכנס בי

 יסעור 5, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

ירות של החברה. י  כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 שמואל אזרן, מפרק

 ל.א. כימיקלים בע״מ

 (ח״פ 51-180368-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.10.2005, בשעה 10.00, במושב אבן יהודה, לשם  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 אלון לוי, מפרק

 דקסופל בע״מ

 (ח״פ 51-187609-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.10.2005, בשעה 10.00, ברחי כנרית 33, קיסריה,  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 ליאל כרמלי, מפרק

 אחים בן אדירי בע״מ

(51-094432 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.10.2005, בשעה 10.00, ברחי רומנלי 8, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 ששון בן אדירי, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6313/05

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

צות לכיש, ע״ר 58-013083-9, צו י  ובענין פירוק העמותה נ

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 27.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 31.10.2005 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6314/05

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

 ובענין פירוק עמותת ביתר באר שבע כדורסל וטניס שולחן,

 ע״ר 58-023072-0,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 27.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 31.10.2005 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש
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 א.ז. בלדר אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-235567-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 17.10.2005, בשעה 10.00, במושב חניאל, ד״נ  הנ״ל תתכנס בי

צד  לב השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 זוהר ברקוביץ, מפרק

 א.ז. בלדר טקסי-נט בע״מ

 (ח״פ 51-306494-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 17.10.2005, בשעה 10.00, במושב חניאל, ד״נ  הנ״ל תתכנס בי

צד  לב השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 זוהר ברקוביץ, מפרק

 א.ז. בלדר פתח תקווה בע״מ

 (ח״פ 51-215717-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 17.10.2005, בשעה 10.00, במושב חניאל, ד״נ  הנ״ל תתכנס בי

צד  לב השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 זוהר ברקוביץ, מפרק

 א.ז. בלדר השרון בע״מ

 (ח״פ 51-212350-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 17.10.2005, בשעה 10.00, במושב חניאל, ד״נ  הנ״ל תתכנס בי

צד  לב השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ
 זוהר ברקוביץ, מפרק

 אספיר ישראל (989ו) בע״מ

 (ח״פ 51-141515-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום א׳, 16 באוקטובר 2005, בשעה 9.00, במשרדי  הנ״ל תתכנס בי

 המפרק, רח׳ ז׳בוטינסקי 3א, מגדל יהלום, רמת גן, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 מוטי סלומון, עו״ד, מפרק

 וגנר-צור בע״מ

 (ח״פ 51-142824-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16 באוקטובר 2005, בשעה 9.00, במשרד  הנ״ל תתכנס בי

, רח׳ רוטשילד 45, תל אביב, לשם הגשת דוח  גורניצקי ושות׳

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 דן צור, מפרק

 הרולד גולדברג אינוסטמנטס בע״מ

 (ח״פ 51-179532-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.10.2005, בשעה 10.00, בשד׳ ביאליק 42,  הנ״ל תתכנס בי

 רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 נפתלי הרצל כץ, עו״ד, מפרק

 א.ז. בלדר מוניות פולג 2000 (999ו) בע״מ

 (ח״פ 51-275799-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 17.10.2005, בשעה 10.00, במושב חניאל, ד״נ  הנ״ל תתכנס בי

 לב השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ
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 טורקום - שיווק ומסחר באינטרנט בע״מ

 (ח״פ 51-293117-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ניסן צפריר, ום 20.10.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 ירון טור, מפרק

 תיל אנוש(98) בע״מ

 (ח״פ 51-260577-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

דעה זו, לפי ם פרסום הו ו ם מי מי ום 26.10.2005, או 30 י  תתכנס בי

ורם אסלמן, רח׳ ״ד י ניהם, בשעה 12.00, במשרד עו  המאוחר מבי

 אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח הסופי של המפרק על

 ניהול הפירוק.

״ד  לרינה רוזביץ עו

 באת כוח החברה

 דיקם ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-157973-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 10.11.2005, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח׳  תתכנס בי

 חטיבה תשע 23, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 דרור רכס, עו״ד, מפרק

 דוכיפת טכסטיל בע״מ

 (ח״פ 51-228727-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ץ 8, רבי ום 13.10.2005, בשעה 10.00, ברח׳ הו  הנ״ל תתכנס בי

 ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 זאב שחר יוסף הולצר

 מ פ ר ק י ם

 אימפקט בריאות בע״מ

 (ח״פ 51-355837-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ניסן צפריר, ום 18.10.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 דניאל דורון, מפרק

 עורק טלויזיה מסחרית בע״מ

 (ח״פ 51-194755-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 18 באוקטובר 2005, בשעה 10.00, במשרד  הנ״ל תתכנס בי

, רח׳ אבא ן ושות׳ י ו  עו״ד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדו

 הלל סילבר 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 רפי רן, מפרק

 רן - קידום רעיונות טכנולוגיים בע״מ

 (ח״פ 51-293036-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ניסן צפריר, ום 18.10.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 דניאל דורון, מפרק

 פולג יעוץ כלכלי ופיננסי בע״מ

 (ח״פ 51-130400-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ניסן צפריר, ום 20.10.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי
 אדיר לוין, מפרק
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 צפריר פלד, מפרק

 קסמי כפר בע״מ

 (ח״פ 51-299056-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 10.7.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ץ אייל, למפרק החברה. בו  צפריר פלד, ת״ז 052088085, מקי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 צפריר פלד, מפרק

 י.ע.נ. נרות וסבונים בע״מ

 (ח״פ 51-342958-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 28.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רם קוסובסקי־שחור, ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

, ת״ד 20084, תל ר ושות׳ ם קוסובסקי-שחו י  ממשרד עו״ד חי

 אביב 61200, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

 רם קוסובסקי-שחור, מפרק

 שמעון ואחי אלפנדרי בע״מ

 (ח״פ 51-255514-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן אלפנדרי, מרח׳ בני ן ולמנות את שמעו  לפרק את החברה מרצו

 בנימין 39, אבן יהודה, למפרק החברה.

 גולדביז בע״מ

 (ח״פ 51-297909-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

דעה זו, בשעה ם פרסום הו ו ם מי מי  הנ״ל תתכנס בתום 30 י

 9.00, במשרד המפרק, עו״ד אסעד ג׳ובראן, שד׳ פלי״ם 9-7,

צד התנהל  חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 אסעד גיובראן, עו״ד, מפרק

 ניר-על פיתוח עסקים בע״מ

 (ח״פ 51-262384-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ניסן צפריר, ום 24.10.2005, בשעה 11.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 עופר לפידות, מפרק

 השקעות קתיבר בע״מ

 (ח״פ 51-103376-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 27 באוקטובר 2005, בשעה 10.00, במשרדי חברת  תתכנס בי

ם 31, ירושלים, לשם הגשת אי ת בע״מ, רח׳ הנבי  ארלדן השקעו

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 ישראל גלעדי, עו״ד, מפרק

 איל מפעלי מתכת(999ו) בע״מ

 (ח״פ 51-275367-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 10.7.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ץ אייל, למפרק החברה.  צפריר פלד, ת״ז 052088085, מקיבו
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 יו-דבי בע״מ

 (ח״פ 51-140488-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 31.7.2005, לאחר  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דעה מוקדמת של 21 יתרו על זכותם לקבל הו  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את יעקב יוספי, ת״ז 05240527, מבית 51, מושב בניה, למפרק

יוסמך לעסוק בכל הדרוש לחיסולה.  החברה, ו

 יעקב יוספי, מפרק

 ווק—מן נתניה בע״מ

 (ח״פ 51-311663-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 2.8.2005 לאחר שכל החברים  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מראש, מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  ו

ן ולמנות את חברת בר  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 הדר בע״מ, ח״פ 51-256444-4, מרח׳ ההדרים 25, צורן, למפרקת

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ראובן מנדיל נועם שרעבי

ק ט ו ר י ם ר י  ד

 ש.ש. נשירים 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-302713-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 3.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ג׳רה מוחמד שריף אחמד,  לפרק את החברה מרצו

 ת״ז 053805651, מג׳ת, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

 גירה מוחמד שריף אחמד, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

 שמעון אלפנדרי

ושב ראש האסיפה  י

 פרוספק — טכנוגיין 997ו בע״מ

 (ח״פ 51-256303-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 26.12.2004, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רונן שחר, מדרך מנחם ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן, קומה 12, תל אביב, למפרק החברה. י  בגין 23, מגדל לוינשטי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 רונן שחר, עו״ד, מפרק

 דוד גיון קמפ — דירות הוד השרון בע״מ

 (ח״פ 51-130013-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 9.6.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד לזלי הינן, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 רוטשילד 46, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 לזלי הינן, עו״ד, מפרק

 מרפאת ד״ר כרמלה שכנר

 (ח״פ 51-330168-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 3.8.2005, לאחר שכל  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 את כרמלה שכנר, ת״ז 069195931, מרח׳ אסתר רבין 32, חיפה,

 למפרקת החברה.
 כרמלה שכנר, מפרקת
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 מליבו נרקיס ירושלים בע״מ

 (ח״פ 51-131526-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 8.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

, ת״ז ן ולמנות את יוסף עדולמי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 050729698, מרח׳ הפלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יוסף עדולמי, מפרק

 דרוקר קידוחי נפט בע״מ

 (ח״פ 51-098397-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 8.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

, ת״ז ן ולמנות את יוסף עדולמי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 050729698, מרח׳ הפלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יוסף עדולמי, מפרק

 מליבו — רעננה (988ו) בע״מ

 (ח״פ 51-131551-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 8.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

, ת״ז ן ולמנות את יוסף עדולמי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 050729698, מרח׳ הפלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 יוסף עדולמי, מפרק

 פלטפורם — בית השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-315832-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 26.7.2005 לאחר שמנהל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

כולת פירעון, ולאחר ר י ום 26.6.2005 תצהי  החברה הגיש בי

דעה מוקדמת של יתרו על זכותם בקבלת הו ת ו ו י  שבעלי המנ

ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון מי  21 י

 ולמנות את דניאל דורון, ת״ז 051813632, מרח׳ מנחם בגין 7,

ת של ו י  בית גיבור ספורט, רמת גן, ולהקנות לו את כל הסמכו

 מנהל החברה במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם,

ת כאמור ו י ם למימוש או להפעלת הסמכו  שטר ומסמך הדרושי

 למפרק החברה.

 דניאל דורון, מפרק

 המרכז לתראפיה רילקסולוגית

 (ח״פ 51-155488-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 5.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

נתן צבי, ת״ז הו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

פו 68, ירושלים, למפרק החברה.  031269954, מרח׳ י

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהונתן צבי, עו״ד, מפרק

 ש.ר.א.נ. השקעות ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-100360-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

לי 2005, התקבלה ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בחודש י

, ת״ז ן ולמנות את יוסף עדולמי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 050729698, מרח׳ הפלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 יוסף עדולמי, מפרק
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 פוטו סטודיו אל נגיום בע״מ

 (ח״פ 51-154963-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 29.7.2005 התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אבו נסאר עיסאם,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ 5/2003 (בנין אבו נסאר), נצרת, למפרק החברה.

 אבו נסאר עיסאם, עו״ד, מפרק

 יעדים תעסוקה שרותי תעסוקה בע״מ

 (ח״פ 51-167730-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 12.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד בועז כהן, מרח׳ אבן  לפרק את החברה מרצו

 גבירול 52, תל אביב 64364, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 בועז כהן, עו״ד, מפרק

 ארבע אונות מערכות הפקה והוצאה לאור בע״מ

 (ח״פ 51-250269-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 15.6.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד עמי שוחט מקניון ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 אורות, אור עקיבא, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 14 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו למען המפרק הנ״ל.  הו
 עמי שוחט, עו״ד, מפרק

 עמותת קונסורציום בקרת מפרצי ייצור

 למוליכים למחצה

 (ע״ר 58-034831-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה כי באסיפה הכללית של העמותה  נמסרת בזה הו

ן וני 2005, הוחלט על פירוקה מרצו ום 30 בי  הנ״ל, שנתכנסה בי

 שלמור, עיבוד שבבי מדויק בע״מ

 (ח״פ 51-250131-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 1.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יגאל שפירא, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יגאל שפירא, עו״ד, מפרק

 קונסייס קומיוניקיישנס ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-351550-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 20.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד איתן צנעני, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 רוטשילד 60, כפר סבא, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 איתן צנעני, עו״ד, מפרק

 חלביית משק טלית (א.ד. 994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-199684-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 2.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד דרור כהן, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 הרקפות 8, ת״ד 198, יקנעם עילית, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 דרור כהן, עו״ד, מפרק
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ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עירית אבירם, עו״ד, מפרקת

 גביר חקלאות אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-249782-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 27.12.2004, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד דוד שטיין,  החלטה לפרק את החברה מרצו

 משד׳ מנחם בגין 48, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דוד שטיין, עו״ד, מפרק

 ״פנס״ חברה לתורה ולצדקה בע״מ

 (ח״פ 51-045109-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 20.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דה הו ן ולמנות את מרדכי כהן, מרח׳ י  לפרק את החברה מרצו

י 23, בני ברק 51345, למפרק החברה.  הלו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 מרדכי כהן, מפרק

 קלאס מדיה בע״מ

 (ח״פ 51-276102-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 18.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלכס קלויצקי, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

ר 44864, למפרק החברה. אי  017449596, מרח׳ ההר 20, כוכב י

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
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, מרח׳ קויפמן 4, יצקי ר לו ״ד אמי ו של עו י ו נ י תה ועל מ  של העמו

 תל אביב, למפרק העמותה.

תה להגיש את תביעותיהם, בתוך 21  על כל נושי העמו

דעה זו, למפרק הנ״ל. ם פרסום הו ו  ימים מי

 אמיר לויצקי, עו״ד, מפרק

 ויתקין אחזקות ויזום בע״מ

 (ח״פ 51-293100-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יגאל קולוף, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 ז׳בוטינסקי 7, מגדל שער העיר, רמת גן , למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יגאל קולוף, עו״ד, מפרק

 בריתי סייף בע״מ

 (ח״פ 51-344948-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 2.6.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יובל ארד, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 הוברמן 8, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יובל ארד, עו״ד, מפרק

 גמול סטרקטציר פרודקטס בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 18.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עירית אבירם, מדרך  לפרק את החברה מרצו

 מנחם בגין 23, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שושנה אקסלרד, מפרקת

 פרומנג׳ פתרונות תכנה יצירתיים (2000) בע״מ

 (ח״פ 51-291533-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 1.6.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את גלעד דולב, ת״ז 224478895,  לפרק את החברה מרצו

ת 1, הרצליה, למפרק החברה.  מרח׳ משכי
 ההחלטה אושרה גם באסיפת נושים שהתכנסה באותו יום.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 גלעד דולב, מפרק

 מתכת נס ציונה בע״מ

 (ח״פ 51-052674-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 11.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ר צילר, מרח׳ אי ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 סוקולוב 28, חולון, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יאיר צילר, עו״ד, מפרק

 זהזה אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-294821-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 9.8.2005, התקבלה החלטה  ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005 של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלכס קלויצקי, מפרק

 י.פ.ת. - ייזום פעולות תרבות בע״מ

 (ח״פ 51-253347-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 18.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלן פריס סדריק, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

 12546750, מרח׳ קדרון 16/1, גבעת זאב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלן פריס סדריק, מפרק

 נובו-קום בע״מ

 (ח״פ 51-258131-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 25.5.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אריאל גוטמן אודיגה,  לפרק את החברה מרצו

ד 36, ירושלים, סו  ת״ז 13641550, אצל רו״ח גוטמן, מרח׳ קרן הי

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אריאל גוטמן אודיגה, רו״ח, מפרק

 אקסיפק בע״מ

 (ח״פ 51-077741-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 23.3.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שושנה אקסלרד,  החלטה לפרק את החברה מרצו

ם 98390, למפרקת מי  ת״ז 8867152, מרח׳ הגיתית 33, מעלה אדו

 החברה.
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ום 17.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יצמן ״ד נירה דגני, מרח׳ ו ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 51, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נירה דגני, עו״ד, מפרקת

ן ולמנות את קובי סמבורסקי, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

, מרכז עזריאלי 1, הבנין העגול, קומה 46, תל  יגאל ארנון ושות׳

 אביב 67021, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 קובי סמבורסקי, מפרק

 גצים בע״מ

 (ח״פ 51-290962-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 19.5.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלקנה גץ, ת״ז 004530762,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ גאולי תימן 5, חיפה 34991, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלקנה גץ, מפרק

 אסיה הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-307135-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את נועה גול־לויסון, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

״ד יגאל ארנון, מרכז עזריאלי 1, תל אביב,  24660052, אצל עו

 למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נועה גול-לויסון, מפרקת

 עסיס הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-301460-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

 רהיטי המזרח בע״מ

 (ח״פ 51-252138-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 20.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יניב סולמי, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 דיזנגוף 205, תל אביב 63115, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יניב סולמי, עו״ד, מפרק

 ארטיסטאון בע״מ

 (ח״פ 51-293083-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 3.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד טל ישראל, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 קק״ל 8, ירושלים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 טל ישראל, עו״ד, מפרק

 דורות מגופים אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-190471-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005 4061 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני



ום 14.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.

 אברהם מנור, דירקטור

 מ.ג.י. פיתוח מערכות בע״מ

 (ח״פ 51-188010-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 319(2)לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 14.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.
 עמי מימון, דירקטור

 לוח עממי בע״מ

 (ח״פ 51-258502-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 14.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.

 אורי מימון, דירקטור

 מזין-גל ניהול בע״מ

 (ח״פ 51-322359-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 24.7.2005, לאחר שבעלת  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ום, דעה מוקדמת בת 21 י יתרה על זכותה לקבלת הו ת ו ו י  המנ

ן ולמנות את  לאחר התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 רו״ח ישראל רובין, ת״ז 053401857, למפרק החברה.

 ישראל רובין, רו״ח, מפרק

 עמותה לפיתוח אזורי בית שאן

 (ע״ר 58-036635-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה כי באסיפה הכללית של העמותה  ניתנת בזה הו

ום 18.4.2005, התקבלה החלטה לפרק את  הנ״ל, שהתכנסה בי

שע הו , ת״ד 3268, בית י ן ולמנות את שלמה דושי תה מרצו  העמו

 40591, למפרק העמותה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 שלמה דושי, מפרק

ום 1.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את נועה גול-לויסון, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

״ד יגאל ארנון, מרכז עזריאלי 1, תל אביב,  24660052, אצל עו

 למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נועה גול-לויסון, מפרקת

 יעקב אשכנזי בע״מ

 (ח״פ 51-090615-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.8.2005, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דברת דגן, למפרק החברה.

 דברת דגן, רו״ח, מפרק

 מ.ק.ד. בע״מ

 (ח״פ 51-055746-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

דעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 14.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.

 יצחק טודריס, דירקטור

 מ.ש.א.ב. אחזקות(מבורך - שרותים איכותיים

 בניהול) בע״מ

 (ח״פ 51-283616-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

דעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 14.4.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.

 ברוך מבורך, דירקטור

 מאלאן אינטרדנט יוזמות בע״מ

 (ח״פ 51-250144-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

דעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

4 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005 0 6 2 



 אמיר סטמרי - חברת עורכי-דין

 (ח״פ 51-317361-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 2.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אסתר סטמרי, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

 051918522, מרח׳ אבן גבירול 68, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

״ד  אמיר סטמרי, עו

ושב ראש האסיפה  י

 עיזבון קרמר נורה קטרין

 (ת״ע 56219)

 הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון ובדבר הזמנה לנושים

- ה ״ כ ש ת דעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, ה  נמסרת בזה הו

זורוב 111,  1965, כי עו״ד אלן אוראל, ת״ז 013865407, מרח׳ ארלו

ום ו בי שע בן נון 89, נתמנ הו נורמה פרנקלין, מרח׳ י  תל אביב, ו

רושה בתל אביב, בתיק מס׳  21.3.2001 לפי צו הרשם לעניני י

וחה נורה קטרין קרמר שנפטרה  11350/2000, למנהלי עיזבון המנ

ום 2.5.2000 בתל אביב.  בי

זמנים בזה להגיש בכתב למנהלי ן הנ״ל מו זבו ושי העי  כל נ

ם פרסום ו ם מי תיהם בתוך שלושה חודשי עו ן את תבי זבו  העי

דעה זו.  הו

עד הנ״ל לא תתקבל כל תביעה.  לאחר תום המו

״ד  אלן אוראל, עו

ן זבו  מנהל העי

 סופט ביינדר בע״מ

 (ח״פ 51-326370-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 15.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד גליה קליין, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

, ברח׳ הלל 23, קומה 6, ירושלים,  עו״ד פרומקין כהן ושות׳

 למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

4063 

 עמותת הורים בית ספר הר גילון

 (ע״ר 58-036481-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תה הנ״ל, דעה כי באסיפה הכללית של העמו  ניתנת בזה הו

תה ום 10.7.2005, התקבלה החלטה לפרק את העמו  שהתכנסה בי

,  מרצון ולמנות את רו״ח רן סימון, ממשרד סימון, סירוטה ושות׳

דה 147, ת״ד 75, נשר 36606, למפרק העמותה. הו  מרח׳ דרך בר י

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 רן סימון, רו״ח, מפרק

 וי די או נט קורפוריישן בע״מ

 (ח״פ 51-173847-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר ביטול הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ן דעה כי באסיפה הכללית שלא מן המני  נמסרת בזה הו

ום 9.8.2005, נתקבלה  של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בי

ן של החברה כי הפירוק מרצו וחדת לבטל את הלי  החלטה מי

ו של רו״ח אלכס שחם למפרק החברה. י ו נ את מי  ו

 אלכס שחם, רו״ח

 ש.ד.ג.ר. יבוא ויצוא בע״מ

 (ח״פ 51-275864-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 15.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

רץ, מרח׳ ו ״ד שגיא שו ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

הו 40/8, תל אביב, למפרק החברה. רמי  י

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שגיא שוורץ, עו״ד, מפרק

 ינקו מלכה סוכנות לביטוח (2003) בע״מ

 (ח״פ 51-343970-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 10.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

נקו מלכה, ת״ז 058312968, ן ולמנות את י  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ חנה סנש 26, הרצליה, למפרק החברה.

 ינקו מלכה, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5434, גי באלול התשס״ה, 7.9.2005



ום 16.8.2005, לאחר  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דעה מוקדמת של 21 יתרו על זכותם לקבל הו  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את יוספה דגן, ת״ז 05623491, מרח׳ אוסטרובסקי 11/6, רעננה,

 למפרקת החברה.

 יוספה דגן, מפרקת

 קלאסיקי בע״מ

 (ח״פ 51-337034-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 16.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 יוסף דגן, ת״ז 056495328, מרח׳ אוסטרובסקי 11, רעננה, למפרק

 החברה.

 יוסף דגן, מפרק

 אהרון קרוסר בע״מ

 (ח״פ 51-025771-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 16.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 אברהם ויסמן, ת״ז 006268890, מרח׳ רש״י 6, חיפה, למפרק

 החברה.

 אברהם ויסמן, מפרק

 שרם - שרותי משרד בע״מ

 (ח״פ 51-070841-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 16.8.2005, לאחר  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דעה מוקדמת של 21 יתרו על זכותם לקבל הו  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את חיה פלג, ת״ז 006302152, מרח׳ הראל 11, חיפה, למפרקת

 החברה.
 חיה פלג, מפרקת

 ילקוט הפרסומים 5434, גי באלול התשס״ה, 7.9.2005

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גליה קליין, עו״ד, מפרקת

 שרעבי מיכל ואלי בע״מ

 (ח״פ 51-101918-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 10.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

הו שרעבי, ת״ז 02180974, מרח׳ דב גרונר 24, נתניה, למפרק  אלי

 החברה.

 אליהו שרעבי, מפרק

 אחים סודרי בע״מ

 (ח״פ 51-100780-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 10.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

א קרית אתא, ת 63- ו נ ו י צ  גבריאל סודרי, ת״ז 067722850, מרח׳ ה

 למפרק החברה.

 גבריאל סודרי, מפרק

 יהלומי פ.ר.ג.ד. (ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-155225-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.8.2005, לאחר שכל החברים

מים מראש, יתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 י  ו

 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס

 גליקמן, ת״ז 042653436, מרח׳ הכרמל 4, נתניה, למפרק החברה.
 פנחס גליקמן, מפרק

 טהירו בע״מ

 (ח״פ 51-239917-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 חיים אהרן, עו״ד, מפרק

 גולד וורד בע״מ

 (ח״פ 51-332755-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 14.6.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אב קוטאי, ת״ז ו ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

 051180701, מרח׳ לזרוב 17א, ראשון לציון, למפרק החברה.

״ד  חבצלת ינאי, עו

 פולינט-אינטרנט תיכנות ועיצוב גרפי בע״מ

 (ח״פ 51-283318-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.9.2004, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אב קוטאי, ת״ז ו ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

 051180701, מרח׳ לזרוב 17א, ראשון לציון, למפרק החברה.

״ד  חבצלת ינאי, עו

 עורק טלויזיה מסחרית בע״מ

 (ח״פ 51-194755-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 1.8.2005, לאחר שכל  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 את רפי רן, ת״ז 022687974, מרח׳ אבא הלל סילבר 16, רמת גן,

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 14 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 רפי רן, מפרק

 אם.יו.די. יעוץ ושיווק בע״מ

 (ח״פ 51-244731-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 17.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 דוד קמחי, ת״ז 01875644, מרח׳ הבוסתנאי 19, רמת השרון,

 למפרק החברה.

 דוד קמחי, מפרק

 מועד ל.ל.ל. בע״מ

 (ח״פ 51-097324-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 17.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

,42870 , י  סמדר ליבל, ת״ז 053993184, ת״ד 53, מושב בית הלו

 למפרקת החברה.

 סמדר ליבל, מפרקת

 ב.א.ג בע״מ

 (ח״פ 51-016413-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.7.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את בלהה שיטה, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 008718439, למפרקת החברה.

 בלהה שיטה, מפרקת

 מעוז מוריה ו בע״מ

 (ח״פ 51-018157-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 31.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם אהרן, מרח׳ י ן ולמנות את עו״ד חי  לפרק את החברה מרצו

 אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 11, רמת גן, למפרק החברה.
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 טוסקנה נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-237382-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 לבנתים השקעות (996ו) בע״מ

 (ח״פ 51-237377-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 אינדקסי אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237373-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז  עו״ד ג

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 טורנדו רוסיני אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237390-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
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 ר.י.ב אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237380-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 טוסקנה אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237387-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 עופר גזית, עו״ד, מפרק

4 0 6 6 



ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את פנחס דרגיש, ת״ז 68174424, מרח׳ כצנלסון 21, רמת השרון,

 למפרק החברה.

 פנחס דרגיש, מפרק

 דורות תעשיית מגופים (993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-190614-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 17.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יצמן ״ד נירה דגני, מרח׳ ו ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 51, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נירה דגני, עו״ד, מפרקת

 גלידה באר שבע (סניף דיזינגוף) בע״מ

 (ח״פ 51-225083-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 21.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עודד בר, ת״ז 023069057,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ כליל החורש 8, עומר, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 עודד בר, מפרק

 הוליסטיק - גו בע״מ

 (ח״פ 51-296788-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 14.8.2005, לאחר  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דעה מוקדמת של 21 יתרו על זכותם לקבל הו  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

״ד גיל עידן, מרח׳ אחד העם 9, תל אביב 61296, למפרק  את עו

 החברה.

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 איל לי אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237327-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 לבנתים אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-237374-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 7.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עופר גזית, ממשרד  לפרק את החברה מרצו

ת-בן אברהם, רח׳ אבא הלל סילבר 7, בית סילבר, רמת י ז ״ד ג  עו

 גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 עופר גזית, עו״ד, מפרק

 פינגלי בע״מ

 (ח״פ 51-110661-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 14.8.2005, לאחר שמנהלי  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

לת פירעון, ולאחר כו ר י ום 24.7.2005 תצהי שו בי י  החברה הג

דעה מוקדמת של 21 יתרו על זכותם לקבל הו  שכל החברים ו
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 עמותת הורים ביה״ס הר שכניה

 (ע״ר 58-036267-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תה הנ״ל, דעה כי באסיפה כללית של העמו  נמסרת בזה הו

נואר 2005, הוחלט על פירוקה מרצון של ום 31 בי  שנתכנסה בי

ל דינלטון, מרח׳ הנפח 4, י ו של רו״ח אי י ו נ תה ועל מי  העמו

 כרמיאל, למפרק העמותה.

ם מי תה להגיש את תביעותיהם, בתוך 21 י ושי העמו  על נ

דעה זו, למפרק הנ״ל. ם פרסום הו ו  מי

 אייל דינלטון, רו״ח, מפרק

 עמותת הורים ביה״ס מורשת

 (ע״ר 58-040063)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תה הנ״ל, דעה כי באסיפה כללית של העמו  נמסרת בזה הו

ן ום 6 בפברואר 2005, הוחלט על פירוקה מרצו  שנתכנסה בי

ל דינלטון, מרח׳ הנפח 4, י ו של רו״ח אי י ו נ תה ועל מי  של העמו

 כרמיאל, למפרק העמותה.

ם מי תה להגיש את תביעותיהם, בתוך 21 י ושי העמו  על נ

דעה זו, למפרק הנ״ל. ם פרסום הו ו  מי

 אייל דינלטון, רו״ח, מפרק

 עמותת בית אשל - בית סיעודי

 (ע״ר 58-042471-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

תה הנ״ל, דעה כי באסיפה כללית של העמו  ניתנת בזה הו

תה ום 14.6.2005, התקבלה החלטה לפרק את העמו  שהתכנסה בי

ן ולמנות את חגית רז, ד״נ יקום 60972, למפרקת העמותה.  מרצו

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו ש לו תבי  כל נושה שי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 45 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

״ד  קרן סנאי-לייזרוב, עו

 באת כוח המפרקת

 האחים ר.י. פנחס בע״מ
 (ח״פ 51-069226-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 17.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גיל עידן, עו״ד, מפרק

 מעצבים שדפנה אוהבת במיוחד בע״מ

 (ח״פ 51-290898-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 17.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את דן הלפרין, ת״ז 000472688,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ אבן גבירול 2, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דן הלפרין, מפרק

 גינדקס בע״מ

 (ח״פ 51-280656-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 17.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את קול קרייג, ת״ז 310079892,  לפרק את החברה מרצו

הו 93, אלעזר,  וטריסטמן ג׳ין שיף, ת״ז 317760056, מרח׳ מתתי

 למפרקי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקים הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 קול קרייג טריסטמן גיין שיף

ם י ק ר פ  מ

 פרופ׳ חיים טל בע״מ

 (ח״פ 51-326792-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 319(2) לפקודה, כי באסיפה

ום 14.4.2005, קיבלה ימה בי  כללית שלא מן המנין, שהתקי

חדת בדבר פירוקה מרצון. ו  החברה החלטה מי

 חיים טל, דירקטור
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ליזט שבתאי, מפרקת

 אחים פנחס שירותים (975ו) בע״מ

 (ח״פ 51-072416-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 17.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דה פנחס, ת״ז הו ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

 004803755, מרח׳ קשאני 3, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהודה פנחס, מפרק

 שילה ברומר סלון ליופי בע״מ

 (ח״פ 51-092351-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 22.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

זה 162/6, רעננה,  שילה אן ברומר, ת״ז 069887511, מרח׳ אחו

 למפרקת החברה.

 שילה אן ברומר, מפרקת

 מוסך הגלים לפחחות וצבע בע״מ

 (ח״פ 51-118068-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 21.3.2004, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלי נצח, ת״ז 046340972,  לפרק את החברה מרצו

 משד׳ הגלים 22, הרצליה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
4 0 6 9 

דה פנחס, ת״ז הו ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

 004803755, מרח׳ קשאני 3, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהודה פנחס, מפרק

 יורם פולמן שרותי רפואה

 (ח״פ 51-328082-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 15.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ורם פולמן, מרח׳ עגור 9, ן ולמנות את י  לפרק את החברה מרצו

 קיסריה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יורם פולמן, מפרק

 דרי וקנין שמעון

 (ח״פ 51-331020-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 22.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן וקנין, ת״ז ן ולמנות את שמעו  החלטה לפרק את החברה מרצו

ם 13, אילת, למפרק החברה. י נ ל העמו  015958978, ממשעו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שמעון וקנין, מפרק

 הפועלים ליסינג לתעשיה (ו8) בע״מ

 (ח״פ 51-0090010-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 21.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ליזט שבתאי, אצל פולאר  לפרק את החברה מרצו

ת בע״מ, מרח׳ הארבעה 21, תל אביב, למפרקת החברה.  ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005 השקעו



 תיבת נח בע״מ

 (ח״פ 51-289819-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 4.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח שי כהן, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 022824585, מבית המעלות, רח׳ הירדן 100/א, טבריה, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שי כהן, רו״ח, מפרק

 קרן מכונים באר שבע (998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-258846-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 18.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ליאון בלוסטוקי, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

 12499752, מרח׳ נחשון 5, רמת גן 52339, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ליאון בלוסטוקי, מפרק

 פלהיימר שירותי ניהול וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-331205-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 25.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד שמואל ילינק, ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 מדרך פתח תקוה 154, תל אביב 64921, טל׳ 03-6911919, פקס׳

 03-6911717, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 שמואל ילינק, עו״ד, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלי נצח, מפרק

 אורי חברה לניהול בריכות שחיה בע״מ

 (ח״פ 51-093309-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 16.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד ערן צור, מרח׳ אבן  לפרק את החברה מרצו

 גבירול 124, תל אביב 62038, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ערן צור, עו״ד, מפרק

 תיווך כל הנכסים בע״מ

 (ח״פ 51-365200-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 16.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד ערן צור, מרח׳ אבן  לפרק את החברה מרצו

 גבירול 124, תל אביב 62038, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 ערן צור, עו״ד, מפרק

 יערובן בע״מ

 (ח״פ 51-289815-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 4.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח שי כהן, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 022824585, מבית המעלות, רח׳ הירדן 100/א, טבריה, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שי כהן, רו״ח, מפרק
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״ד ערן פליסקין, ן ולמנות את עו  החלטה לפרק את החברה מרצו

 ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ערן פליסקין, עו״ד, מפרק

 לוסידאיי בע״מ

 (ח״פ 51-326553-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

דעה לפי סעיף 321(א) לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

ום 15.8.2005, התכנסה  [נוסח חדש], התשמ״ה-1983, כי בי

ת של החברה הנ״ל והחליטה על פירוק ו י  אסיפת בעלי המנ

ן בהתאם לסעיף 319(2) לפקודה.  החברה מרצו

״ד  עמי הורדס, עו

 בא כוח החברה

 ב.י. חברה להשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-086017-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 118, 319(2) ו־331(א)

 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בדבר פירוק

ום 18.4.2005, ן כפי שנרשם בספרי רשם החברות בי  החברה מרצו

ץ ו של מרדכי הוצלר, ת״ז 052344900, מרח׳ אנילבי י ו נ י  ובדבר מ

 72, בני ברק, למפרק החברה.

 מרדכי הוצלר, מפרק

 ח.ש.א נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-165403-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 22.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד אברהם אשר, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ין 13, תל אביב, למפרק החברה. הו לו  שמרי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אברהם אשר, עו״ד, מפרק

4071 

 מינהרות - פיתוח והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-155742-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 23.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

הושע מזרחי, ת״ז 056134265, מרח׳ ברוך אגדתי 13, תל אביב,  י

 למפרק החברה.

 יהושע מזרחי, מפרק

 דנשירן נהול ואחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-278035-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 23.8.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

הושע מזרחי, ת״ז 056134265, מרח׳ ברוך אגדתי 13, תל אביב,  י

 למפרק החברה.

 יהושע מזרחי, מפרק

 א וא מילניום שווק וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-280769-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 21.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלכסנדר גולדשטיין, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 נחל שניר 9, אשדוד, טל׳ 050-568824, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלכסנדר גולדשטיין, מפרק

 סנביט בע״מ

 (ח״פ 51-120153-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 21.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005



 מ.ק.מ. מערכות בניה בע״מ

 (ח״פ 51-213033-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 22.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

עם קורמן, מרח׳ חי ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

ם 28, קרית טבעון, למפרק החברה. י  השושנ

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יחיעם קורמן, מפרק

 חיים אורגל סוכנויות לביטוח (2002) בע״מ

 (ח״פ 51-335050-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 22.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם אורגל, מרח׳ רש״י 3, י ן ולמנות את חי  לפרק את החברה מרצו

 בני ברק, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 חיים אורגל, מפרק

 משה מכלוף דהאן ומנדל פרנקל בע״מ

 (ח״פ 51-058656-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

דעה לפי סעיף 321(א) לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

ום 1.11.2005, התכנסה  [נוסח חדש], התשמ״ה-1983, כי בי

ת של החברה הנ״ל והחליטה על פירוק ו י  אסיפת בעלי המנ

ן בהתאם לסעיף 319(2) לפקודה.  החברה מרצו

 שלמה צבי וייס, מפרק

 סג-אל בע״מ

 (ח״פ 51-324690-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 17.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יריב מילט, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 023971096, מרח׳ נחמני 14, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יריב מילט, עו״ד, מפרק

 סאנבים קפיטל בע״מ

 (ח״פ 51-323853-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

 חלקה 246 גוש 6765 בע״מ

 (ח״פ 51-025478-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 16.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ד אחיטוב, מרח׳ סמטת ן ולמנות את אהו  לפרק את החברה מרצו

 אביבים 6, כפר סבא, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אהוד אחיטוב, מפרק

 טוד השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-233619-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

צהר על ום 18.8.2005 לאחר שהו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

בותיה בתוך שנים עשר חודשים, כולת החברה לפרוע את חו  י

ו י ו נ י מ ן ו וחדת בדבר פירוק החברה מרצו  התקבלה החלטה מי

ורם סמואל, משד׳ רוטשילד 138, תל אביב, למפרק ״ד י  של עו

 החברה.
 יורם סמואל, עו״ד, מפרק
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 היכל יצחק 3ו/73ו7 בע״מ

 (ח״פ 51-059022-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 19.3.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד דוראל פז, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 אבשלום חביב 4, תל אביב, פקס 057-7977723, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 10 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

ע לדרוש זאת בעתיד בשל חלוקת ו ה מנ י ה עד הנ״ל - י  המו

ותיה.  כספי החברה לבעלי מני

 דוראל פז, עו״ד, מפרק

 ספירדן בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 14.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אליעזר יהל, מרח׳ דובנוב  לפרק את החברה מרצו

 20, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אליעזר יהל, מפרק

 דמות יחסי ציבור בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 12.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אליעזר יהל, מרח׳ דובנוב  לפרק את החברה מרצו

 20, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אליעזר יהל, מפרק

ום 17.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד יריב מילט, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 023971096, מרח׳ נחמני 14, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יריב מילט, עו״ד, מפרק

 רצון שירותי ניהול בע״מ

 (ח״פ 51-058063-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 18.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רויטל בן־ארצי, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 דיזנגוף 50, תל אביב, למפרקת החברה.

 רויטל בן-ארצי, עו״ד, מפרקת

 טרנספלנט סולושנס בע״מ

 (ח״פ 51-263970-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 10.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שרון חנין, מרח׳ ערבי הנחל  לפרק את החברה מרצו

 16/10, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 שרון חנין, מפרק

 ר.פ. ו0ו בע״מ

 (ח״פ 51-230573-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ן  של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

״ד גיל וויאקובסקי, מבית אנגל, רח׳ קרמנצקי 2א,  ולמנות את עו

 תל אביב, למפרק החברה.

 גיל וויאקובסקי, עו״ד, מפרק
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 בשקלים חדשים

 ד. ערך הנכסים המוחזקים 22,805,823,918

ום ר בי ו ץ מול המחז ו  במטבע ח

ז התשס״ה (3.8.2005)  כ״ז בתמו

ז התשס״ה (4 באוגוסט 2005)  כ״ח בתמו

 מרדכי פיין

נה על מחלקת המטבע  ממו

 דין וחשבון שבועי

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל , התשי

, מתפרסם 1 ״ד-1954  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי

ור המטבע והנכסים המוחזקים  בזה דין וחשבון שבועי על מחז

ום ד׳ באב התשס״ה (9 באוגוסט 2005): דה בי לו בסיום העבו  מו

 בשקלים חדשים

22,868,148,727 

22,805,823,918 

62,324,809 

22,868,148,727 

ום  א. סך כל המטבע במחזור בי

 די באב התשס״ה (9.8.2005)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום

ז התשס״ה (3.8.2005)  כ״ז בתמו

רידה ( — )  ג. העליה או הי

ן  במשך השבוע האחרו

 ד. ערך הנכסים המוחזקים

ום ר בי ו ץ מול המחז ו  במטבע ח

 ד׳ באב התשס״ה (9.8.2005)

 ה׳ באב התשס״ה (10 באוגוסט 2005)

 מרדכי פיין

נה על מחלקת המטבע  ממו

 דין וחשבון שבועי

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל , התשי

, 1 ״ד-1954  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי

ור המטבע והנכסים  מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחז

״א באב התשס״ה (16 ום י דה בי לו בסיום העבו  המוחזקים מו

 באוגוסט 2005):

 בשקלים חדשים

23,114,280,819 

22,922,816,655 

191,464,164 

23,114,280,819 

ום  סך כל המטבע במחזור בי

 י״א באב התשס״ה (16.8.2005)

 סך כל המטבע במחזור ביום

 הי באב התשס״ה (10.8.2005)

רידה ( — )  העליה או הי

ן  במשך השבוע האחרו

 ד. ערך הנכסים המוחזקים

ום ר בי ו ץ מול המחז ו  במטבע ח

 י״א באב התשס״ה (16.8.2005)

 י״ב באב התשס״ה (17 באוגוסט 2005)

 מרדכי פיין

נה על מחלקת המטבע  ממו

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 ילקוט הפרסומים 5434, ג׳ באלול התשס״ה, 7.9.2005

 אורשי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 13.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אליעזר יהל, מרח׳ דובנוב  לפרק את החברה מרצו

 20, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אליעזר יהל, מפרק

 אגרוכימיה בע״מ

 (ח״פ 51-095839-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 13.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד שלמה קהן, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

ם 92422, למפרק החברה. רושלי  רמב״ן 11, י

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

ו למען המפרק הנ״ל. דעה ז  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שלמה קהן, עו״ד, מפרק

 הודעות מאת בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל , התשי

, 1 ״ד-1954  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי

ור המטבע והנכסים  מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחז

ז התשס״ה (3 ום כ״ז בתמו דה בי לו בסיום העבו  המוחזקים מו

 באוגוסט 2005):

 בשקלים חדשים

22,805,823,918 

22,658,328,665 

147,495,253 

ום  א. סך כל המטבע במחזור בי

ז התשס״ה (3.8.2005)  כ״ז בתמו

ום  ב. סך כל המטבע במחזור בי

ז התשס״ה (27.7.2005)  כ׳ בתמו

דה ( — ) רי ה או הי  ג. העלי

ן  במשך השבוע האחרו

״ד, עמ׳ 192.  1 ס״ח התשי
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