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ערר לענין בוועדת ציבור נציגי של  קביעת רשימות
1125   ................................................ החוק האמור קנסות לפי

1125   .......... מייננת הקרינה הבלתי חוק ממונים לפי הסמכת

על מחירי פיקוח חוק לפי המחירים על  מינוי מפקח
1126   ........................................................... ושירותים מצרכים

רפואיים (ניסויים העם בריאות תקנות לפי  הסמכה
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לשימוש לתיקון התקנות הנחת הצעה על  הודעה
1126   ........................................................... קיצוב באזור במים

1127 הניוקסל.....................   במחלת נגועים אזורים על הכרזה

1127   ................. הפה והטלפיים נגוע במחלת על אזור הכרזה

1127 הדין...........   בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הודעה

1127 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

1128 בשיקום מחצבות.....................................   צורך הודעות על

1128 שמש)..........   (בית לארנונה ערר ועדת מינוי על הודעה

1129   ....................... (כפר יונה) ארנונה מנהל מינוי הודעה על
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שופט מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

המשפט [נוסח לחוק בתי 10(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
,059022491 ת"ז סובל, משה של מינויו את מאריכה אני העליון,
כשופט בפועל לכהונה בהסכמתו, השלום, משפט בית של שופט
 1) התשס"ז בטבת י"א מיום  ירושלים, מחוזי  משפט בית של

בניסן התשס"ז (31 במרס 2007). יום י"ב 2007) עד בינואר

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג
 (3—60 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.306 עמ' התשס"ד, ;198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

נשיא סגן מינוי
משפחה, התשנ"ה-1995 לעניני המשפט חוק בית לפי

לעניני המשפט בית לחוק 2(ב) סעיף לפי  בתוקף סמכותי
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ה-11995, משפחה,
שנהב, השופט יצחק של מינויו את בזה אני מאריכה העליון,
המשפט בתי  של משפחה לעניני נשיא לסגן  ,001525294 ת"ז
התשס"ז בשבט ג' מיום  שנה, של  לתקופה אביב,  תל  במחוז
בינואר   31) התשס"ח  בשבט  כ"ד יום  עד  (2007 בפברואר   1)

.(2008

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג
 (3—2666 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

נשיא סגן מינוי
משפחה, התשנ"ה-1995 לעניני המשפט חוק בית לפי

לעניני המשפט בית לחוק 2(ב) סעיף לפי  בתוקף סמכותי
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ה-11995, משפחה,
קינן, צלה השופטת של מינויה את בזה מאריכה אני העליון,
המשפט בתי משפחה של נשיא לעניני לסגנית ,000622837 ת"ז
התשס"ז בטבת י"א  מיום שנה, של לתקופה חיפה,   במחוז
בדצמבר   31) התשס"ח  בטבת  כ"ב יום  עד  (2007 בינואר   1)

.(2007

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג
 (3—2666 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

שופט של כהונתו גמר על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
ג'רג'ורה, של ראיק כהונתו על גמר מודיעה אני התשמ"ד-11984,
התשס"ז בכסלו י"ג ביום המחוזי בחיפה,  המשפט בית  שופט

לגמלאות. פרישתו עקב (4 בדצמבר 2006)

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—60 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

לעניני ירושה מינוי רשם
חוק הירושה, התשכ"ה-1965 לפי

התשכ"ה- הירושה, לחוק 65א(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לעניני לרשם ,013168539 ת"ז צבי קויש, ממנה את אני ,11965

והדרום2. שבע באר במחוזות ירושה

בטבת י"א ביום החל חודשים לשישה המינוי תוקף
(1 בינואר 2007). התשס"ז

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
 (3—2874 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.240 עמ' התשנ"ח, ;63 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.4878 עמ' התשנ"ח, 2  י"פ

פיצויים לקרן ההפרשה שיעור שינוי בדבר הודעה
פיצויים, התשכ"א-1961 וקרן רכוש חוק מס לפי

מס לחוק 2א(ב) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
- החוק), ובאישור  התשכ"א-11961 (להלן פיצויים, וקרן רכוש
שיעורי ההפרשה ממס הכנסת, שיניתי את ועדת הכספים של
כך לחוק, 2א בענין סעיף פיצויים לקרן הרכישה הרכוש וממס

השיעור 85%. 2006 יהיה שבשנת

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג
 (3—3652 (חמ

הירשזון אברהם
האוצר שר __________

.4 עמ' התשמ"ט, ;100 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

ועדת הבחירות על שינויים בהרכב של הודעה
עשרה השמונה לכנסת המרכזית

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

[נוסח משולב], לכנסת לחוק הבחירות 23(ב) לסעיף בהתאם
בהרכבה זה  שינוי על הודעה בזה נמסרת  התשכ"ט-11969,
(להלן - עשרה השמונה לכנסת המרכזית החברות של ועדת

הוועדה):

הוועדה חברת תבוא איובי  מזל הוועדה  חברת במקום
שמאלוב-ברקוביץ. יוליה

(25 ביוני 2006)2  כ"ט בסיון התשס"ו שר הפנים מיום הודעת
בהתאם. תתוקן

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
 (3—16 (חמ

בר–און רוני
הפנים שר __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.3960 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

מועצת הרשות הלאומית ראש על מינוי יושב הודעה
בדרכים לבטיחות

שעה), בדרכים (הוראת לבטיחות הרשות הלאומית חוק לפי
התשס"ו-2006

לחוק 13(א) סעיף לפי כי בתוקף סמכותי  בזה מודיע  אני
התשס"ו- שעה), (הוראת בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות

__________
.376 עמ' התשס"ו, 1  ס"ח
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ת"ז סרנה, יואב את מיניתי הממשלה, ראש ובאישור ,12006
ראש ליושב הציבור, נציגי מקרב המועצה חבר ,007357122

המועצה.

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—3667 (חמ

מופז שאול
בדרכים והבטיחות התחבורה                                          שר

הסמכה
על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 חוק הפיקוח לפי

על  הפיקוח ו–32 לחוק 31 ,30 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני מסמיך  החוק), התשי"ח-11957 (להלן - ושירותים, מצרכים
והבטיחות במשרד התחבורה בקרה ופרויקטים אגף עובדי את
ת"ז קרסגי, ושרונה ,028610400 ת"ז פלור, מירב בדרכים,
ולערוך בלבד, למגורים שאינו מקום לכל להיכנס ,028646370
ידיעות, לו למסור אדם מכל לדרוש  ותפיסות, חיפושים בו
לביצוע בקשר אדם, כל ולחקור ותעודות פנקסים דוגמאות,

להלן: לפיו המפורטים החוק והצווים על עבירות

הסעה סיור, (הסעת  ושירותים מצרכים על הפיקוח  צו (1)
התשמ"ה-21985; והשכרת רכב), מיוחדת

למוניות, מונים (רכישת ושירותים מצרכים על הפיקוח צו (2)
התשמ"ד-31984; אחזקתם), ושירותי התקנתם

באוטובוסים (הסעה  ושירותים מצרכים על הפיקוח  צו (3)
התשל"ד-41974. ובמוניות),

משמשים כל עוד מקבלי ההסמכה הסמכה זו של תוקפה
האמור. בתפקידם

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט
 (3—593 (חמ

מופז שאול
בדרכים והבטיחות התחבורה שר            __________

.24 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

.1164 עמ' התשמ"ה, 2  ק"ת

.2479 עמ' התשמ"ד, 3  ק"ת

.1219 עמ' התשל"ד, 4  ק"ת

ערר בוועדת ישראל משטרת נציג מינוי על הודעה
קטנים), שיט כלי (משיטי (ימאים) הספנות תקנות  לפי

התשנ"ח-1998

24 לתקנות הספנות  תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
את מיניתי קטנים), התשנ"ח-11998, שיט כלי (ימאים) (משיטי
ערר, בוועדת ישראל משטרת לנציג ,054133533 ת"ז רוסו, אבי

כרטא2. יובל במקום

(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'
 (3—588 (חמ

מופז שאול
בדרכים והבטיחות התחבורה שר            __________

.751 עמ' התשנ"ח, 1  ק"ת

.3930 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

סעד פקידי מינוי
ונעדרים), נפש קטינים, חולי בעניני (סדרי דין הסעד חוק  לפי

התשט"ו-1955

בעניני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 

האמור: לענין החוק סעד מטה לפקידי הרשומים

חרמון; מבואות אזורית מועצה - 057891137 הילה שבלמן, ת"ז

אביב; תל עיריית - 032868697 ת"ז שלם, תמר

אביב; תל עיריית - 050337575 יונה ניצן, ת"ז

אביב; תל עיריית - 029636420 חגית יצחקי, ת"ז

סבא; כפר - 054980784 ת"ז ניר, אירית

אשדוד; - 307271481 ת"ז קוקס, סבטלנה

גן; רמת - 313853947 ת"ז דוב, אבריקה

חיפה; עיריית - 065896995 ת"ז גרובר, דבורה

אביב; תל עיריית - 012316139 ת"ז בלומנפלד, כוכבה

אילת; - 28494656 ת"ז ריאחי, מיכאל

לציון; ראשון - 031566300 ת"ז גלזר, הדס

ירושלים; עיריית - 30282859 בך, ת"ז אסתר סופר

ים; בת - 26686360 ת"ז קניגל, פני

גולן; אזורית מועצה - 304593577 ת"ז קוגן, סופיה

ירושלים; עיריית - 15976632 מרים כהן, ת"ז

שמעון; בני אזורית מועצה - 56042377 ת"ז זלצמן, תמר

אשדוד; - 306343674 ת"ז הרש, ויקטוריה

ירושלים; עיריית - 28649325 ת"ז ממן, ענת

דימונה; - 56489271 רבקה נבון, ת"ז

ג'דידה; מקומית מועצה - 29966215 ת"ז קיס, מוחמד

עקיבא. אור - 306222829 ת"ז נוסנקיס, איריס

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—143 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש             __________

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

סעד פקידי מינוי ביטול
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה הרשומים של מינוים את מבטל אני התש"ך-11960,

החוק האמור: לענין לפקידי סעד

ירושלים - 038581047 ת"ז כהן2, נאוה

חולון - 29286945 ת"ז בן גוריון אלדג'ים3, מורן

עכו - 67866921 ת"ז עזרא4, בן גד

חדרה - 051968170 ת"ז מלכין5, מלכה

__________
.52 עמ' התש"ך, 1   ס"ח

.1999 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

.4116 עמ' התשס"ג, 3   י"פ

.762 עמ' התשמ"ח, 4   י"פ

.2915 עמ' התשמ"ו, 5   י"פ
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כרמיאל - 17584483 ת"ז רוזה6, אנה לוסיה גרינפלד

עכו - 025826173 ת"ז בסל7, עבדו

חיים קרית - 184879 ת"ז קנה8, אריאלה

ירושלים - 033929753 ת"ז בשארה עאודה9,

ירושלים - 54801600 ת"ז עבדו-סבאג'10, מהא

(27 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ו'
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש             __________

.3580 עמ' התשנ"ד, 6   י"פ

.3025 עמ' התשס"ו, 7   י"פ

.1224 עמ' התשנ"ג, 8   י"פ

.1521 עמ' התשס"ב, 9   י"פ

.1521 עמ' התשס"ב, 10  י"פ

למבוגרים מבחן קציני מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה לקצינות מבחן את הרשומות אני ממנה התשכ"ט-11969,

למבוגרים:

ירושלים: מחוז

043104454 חורי שהראבן, ת"ז

הדרום: מחוז

034468462 ת"ז קוגן, שני

022715924 ת"ז חזות, טלי

025681966 ענבל ישראל, ת"ז

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—141 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

בוועדת אבחון מינוי חברים
במפגרים), התשכ"ט-1969 (טיפול חוק הסעד לפי

הסעד (טיפול במפגרים),  5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני הבריאות שר עם התייעצות ולאחר התשכ"ט-11969,
בוועדת לחברים להלן  מנויים שמותיהם אשר  הרופאים את

האמור: לענין החוק אבחון

למחוזות המינוי - רופאה ,311858245 ת"ז זיטינסקי, אנה ד"ר
אביב תל הדרום, במחוזות: מקום (ממלאת והצפון חיפה

וירושלים). והמרכז

תל למחוזות המינוי - רופא ,014242598 ת"ז מורדל, אמנון ד"ר
והצפון חיפה הדרום, במחוזות: מקום (ממלא והמרכז אביב

וירושלים).

אביב למחוזות תל - המינוי רופא ,731834 ת"ז אנטמן, אלי ד"ר
והצפון חיפה הדרום,  במחוזות מקום (ממלא  והמרכז

וירושלים).

__________
.132 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

למחוזות המינוי - רופאה ,758766 ת"ז חרמון, שולמית ד"ר
חיפה הדרום, במחוזות: מקום (ממלאת והמרכז אביב תל

וירושלים). והצפון

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—228 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש  

תסקירים לעריכת ציבור עובדות מינוי
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  187 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הציבור עובדות את ממנה אני התשמ"ב-11982, משולב], [נוסח

האמור: מטה, לערוך תסקירים לענין הסעיף הרשומות

022316533 סמדר אורג, ת"ז

027514405 רנדה חביב, ת"ז

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—2759 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.152 עמ' התשנ"ה, ;43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

של סיוע לבני משפחתם מרכז חברי צוות היגוי מינוי
נפגעי תאונות דרכים

לבני משפחה), (סיוע דרכים תאונות חוק נפגעי  לפי
התשס"ב-2002

תאונות נפגעי לחוק ו–(4) 2(ב)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשס"ב-12002, משפחה), לבני (סיוע דרכים
לבני הסיוע מרכז  של ההיגוי בצוות לחברות מטה  הרשומות

החוק האמור: לענין דרכים תאונות נפגעי משפחתם של

ציבור; פסיכולוגית - נציגת ,013261276 ת"ז רבנו, חנה

לאומי. המוסד לביטוח נציגת ,03849213 ת"ז נפתלי, רחל

(21 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—3559 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.130 עמ' התשס"ב, 1  ס"ח

לעבודה כשירות ובתארים לענין במוסדות הכרה
סוציאלית

הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

העובדים לחוק 9(א)(2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עם המועצה ולאחר התייעצות התשנ"ו-11996, הסוציאליים,
מחוץ גבוהה להשכלה במוסד מכיר אני סוציאלית, לעבודה
המפורט סוציאלית בעבודה ובתואר להלן, המצוין לישראל

לעבודה סוציאלית: כשירות לענין שהוא נותן, להלן

סוציאלית לעבודה  באקדמיה  סוציאלית בעבודה  בוגר  תואר
HAAGSE SOCIALE ACADEMIE בהאג, הולנד.    

(27 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ו'
 (3—2795 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה ראש הממשלה ושר __________

.424 עמ' התשס"ד, ;152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח
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ועדת משמעת מקום לחברי מינוי ממלאי
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

הפסיכולוגים, לחוק 35(ג)(2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשמעת ועדת לחברי מקום ממלאי ממנה אני התשל"ז-11977,

כמפורט להלן: האמור לענין החוק

לעדאור מקום נוספת לממלאת ,068805613 ת"ז אליגל, לאה (1)
המדינה; בשירות פסיכולוג בן–אבא2,

,67423955 ת"ז מוגילנר, סאלי ,3854866 ת"ז קארה, ראובן (2)
ת"ז  אש, וראובן–רוברט  051729721 ת"ז רפאלי,  נחמה 
נציגת שלהבת2, מקום נוספים לראובנה לממלאי ,01266238

הפסיכולוגים. מועצת

זה. יתוקן לפי מינוי ועדת משמעת3,

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
 (3—400 (חמ

יזרי בן יעקב
הבריאות שר __________

.742 עמ' התשס"ה, ;158 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.1430 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

1430 ועמ' 4075. עמ' התשס"ג, 3  י"פ

בוועדות קנסות ציבור נציגי של קביעת רשימות
ושיווק), התשכ"ד-1963 (ייצור הלול לענף חוק המועצה לפי

הלול לענף המועצה לחוק 61(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
קובעים  אנו החוק), - (להלן התשכ"ד-11963  ושיווק), (ייצור

להלן: כמפורט ציבור נציגי של רשימות

המגדלים: מקרב ציבור נציגי

041795824 ת"ז כהן, זבולון

078925443 ת"ז בוזגלו, אשר

054383658 שריף גוטה, ת"ז

001571918 תורי מנדה, ת"ז

60444544 יעקב סיבוני, ת"ז

050583749 ת"ז קציר, רמי

המורשים: מקרב הקבלנים ציבור נציגי

009271818 ת"ז ליש, אליהו

007707540 ת"ז גלס, משה

034777003 עינת לסר, ת"ז

לפי  קנסות בוועדת ציבור נציגי של קודמת2  רשימה כל
בטלה. - החוק

(30 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ט'
 (3—1033 (חמ

        אליהו ישי                     שלום שמחון
ופיתוח הכפר שר החקלאות התעשיה המסחר       שר  

               והתעסוקה               
__________

.455 עמ' התשס"ג, ;179 עמ' התשמ"א, ;12 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.2416 עמ' התשנ"ג, 2  י"פ

ערר בוועדת ציבור נציגי של רשימות  קביעת
לענין קנסות

ושיווק), התשכ"ד-1963 (ייצור הלול לענף חוק המועצה לפי

הלול לענף המועצה לחוק 63(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
קובעים  אנו החוק), - (להלן התשכ"ד-11963  ושיווק), (ייצור

להלן: כמפורט ציבור נציגי של רשימות

המגדלים: ציבור את שמייצגים מי מקרב ציבור נציגי

053502555 מנחם דוד, ת"ז

000149310 שאול זהרי, ת"ז

009376849 יורם ראובני, ת"ז

המורשים: ציבור הקבלנים את שמייצגים מקרב מי ציבור נציגי

011455706 ת"ז קידר, שמואל

057663395 ת"ז ראובני, רון

005466149 ת"ז יעקב, דורון

ערר בוועדת ציבור נציגי רשימות  של קודמות קביעות
בטלות. - החוק לפי קנסות לענין

(30 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ט'
 (3—414 (חמ

        אליהו ישי                    שלום שמחון 
ופיתוח הכפר      שר החקלאות התעשיה המסחר       שר  

               והתעסוקה               
__________

.12 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

ממונים הסמכת
מייננת, התשס"ו-2006 הבלתי חוק הקרינה לפי

מייננת,  הבלתי הקרינה 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
עובדי המשרד  מסמיך את החוק), אני התשס"ו-12006 (להלן -
לענין לממונים להלן א' בטור המפורטים הסביבה להגנת

לצדם: ב' בטור או מקצתן, כמפורט כולן החוק, הוראות

א' ב'טור טור

,053892402 ת"ז ענבר, יוסי ד"ר
לתעשיות בכיר סמנכ"ל

15(א) סעיף

ת"ז סטיליאן גלברג, ד"ר
מניעת אגף ראש ,1550588/6

וקרינה רעש

החוק הוראות כל

,027142777 ת"ז אלוביץ, ליאור
מייננת קרינה בלתי ממונה

למעט החוק, הוראות כל
ו–18(ד) 15(א) ,11 סעיפים

,304225287 ת"ז לפה, אלכסנדר
קרינה לבטיחות בכיר מרכז

במחוז המרכז

(ג) עד 14(א) ,12 סעיפים
ו–15

,309939460 יעקב לומברג, ת"ז
קרינה לבטיחות בכיר מרכז

ירושלים במחוז

(ג) עד 14(א) ,12 סעיפים
ו–15

__________
.158 עמ' התשס"ו, 1  ס"ח
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א' ב'טור טור

,305925968 ת"ז טיקמן, אנה
קרינה לבטיחות בכירה מרכזת

חיפה במחוז

(ג) עד 14(א) ,12 סעיפים
ו–15

,56416092 ת"ז אגמון, עדינה
קרינה לבטיחות בכירה מרכזת

במחוז הצפון

(ג) עד 14(א) ,12 סעיפים
ו–15

,029896321 עאדל זיאדנה, ת"ז
קרינה לבטיחות בכיר מרכז

במחוז הדרום

(ג) עד 14(א) ,12 סעיפים
ו–15

כל - ותוקפה  של החוק  ביום תחילתו תחילת ההסמכה 
הענין. לפי האמור, בתפקידם משמשים המוסמכים עוד

(20 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ט
 (3—3650 (חמ

עזרא גדעון
הסביבה להגנת השר  

המחירים מפקח על מינוי
ושירותים, התשנ"ו-1996 מצרכים מחירי על חוק פיקוח לפי

מחירי על פיקוח לחוק 2(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
קדמי, ניר את  ממנה  אני התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים
להגנת הסביבה במשרד המחירים למפקח על ,022038293 ת"ז

הסביבה. להגנת במשרד בתפקידו משמש הוא עוד כל

בטלים. - קרמר3 ופלג שאשא2 חגית של המינויים

(17 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ו
 (3—2715 (חמ

עזרא גדעון
הסביבה להגנת השר __________

.192 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.3498 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

.2385 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

הסמכה
אדם), בבני רפואיים (ניסויים העם בריאות תקנות  לפי

התשמ"א-1980

(ניסויים  העם בריאות 1 לתקנות לפי סעיף בתוקף סמכותי
אסתר את  מסמיך אני  התשמ"א-11980, אדם),  בבני רפואיים 
כאמור אחר, רפואי ניסוי לענין למנהל, ,042404616 ת"ז כץ,

להגדרה "המנהל". (2) בפסקה

(25 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ז
 (3—1293 (חמ

ישראלי אבי
הבריאות משרד של הכללי המנהל          __________

.292 עמ' התשמ"א, 1  ק"ת

מועדים הארכת בדבר החלטה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

התשל"ג-11973  מפלגות, מימון לחוק 10(ו) לסעיף בהתאם
מבקר המדינה מחליטה עם התייעצות - החוק), ולאחר (להלן
בשבט התשס"ז י"ב יום הכנסת להאריך, עד של ועדת הכספים

המדינה מבקר על שבו האחרון המועד את (31 בינואר 2007),
ביקורת תוצאות על וחשבון דין הכנסת ראש ליושב למסור

להלן: כמפורט השונות, הסיעות של השוטפים לחשבונות

עד יום בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) כ' לתקופה שמיום  (1)
(31 בדצמבר 2005); בכסלו התשס"ו ל'

עד יום בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) א' לתקופה שמיום  (2)
(30 באפריל 2006); באייר התשס"ו ב'

עשרה. השבע הבחירות לכנסת לתקופת (3)

(11 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז כ'
 (3—366 (חמ

יעקב ליצמן
הכספים ועדת ראש יושב  

לשימוש התקנות לתיקון הצעה הנחת על הודעה
קיצוב  באזור  במים

חוק המים, התשי"ט-1959 לפי

מודיע אני התשי"ט-11959, המים, לחוק 38 לסעיף בהתאם
באזור במים המים (שימוש תקנות בענין תיקון הצעה הנחת על

ב–1  הקיצוץ שיעור  שינוי   - בנושא התשל"ו-21976, קיצוב), 
ממפעל המים  וכמויות השפירים המים כמויות של באפריל 

.2007 הרישוי בשנת שיוקצו לחקלאות הקישון תשלובת

אדם רשאי וכל במקומות המפורטים להלן, ההצעה הונחה
האמורה. חינם בהצעה שם לעיין

הרשות למנהל ו/או המים לנציב להגיש רשאי מעוניין כל
ההסדרים לחוק (79)39 בסעיף האמור ולביוב, למים הממשלתית
והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק
התנגדות התשס"ו-32006, ,(2006 הכספים לשנת  הכלכלית 
המען: לפי זו,  הודעה מפרסום ימים שישים בתוך  בכתב
וביוב, הלשכה למים הממשלתית הרשות ו/או נציבות המים

.03-6369751 פקס' אביב, תל ,14 המסגר רח' המשפטית,

באדר י"ז  הוא התנגדויות להגשת האחרון המועד 
יותר יתקבלו לא האמור, המועד לאחר (7 במרס 2007). התשס"ז

התנגדויות.

ההצעה: הופקדה שבהם המקומות אלה

וביוב: למים הממשלתית ו/או הרשות המים נציבות משרדי .1

אביב; תל רח' המסגר 14, בתל אביב,  -  

העצמאות 23; דרך בחיפה,  -  

ת"ד   ,234 יפו  רח' ההידרולוגי, השירות בירושלים,  -   
;91360 ירושלים ,36118     

החקלאות משרד בנין  המלכה, הלני רח' בירושלים,  -  
הכפר; ופיתוח

צרכניים: וארגונים יציגים ארגונים .2
8, תל–אביב-יפו;  המלך שאול שד' החקלאי, המרכז -

תל–אביב-יפו; ,8 קפלן רח' האיכרים, התאחדות -

,41 שטמפר  רח'  המזרחי, הפועל של המושבים איגוד   -     
תקוה;  פתח  

אביב; תל ,80 תקוה דרך פתח החקלאי, האיחוד  -

__________
.166 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.2415 עמ' התשל"ו, 2  ק"ת

.331 עמ' התשס"ו, 3  ס"ח
__________

.52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח
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גורג' המלך רח' "חרות", תנועת של ההתיישבות מחלקת -
אביב; תל ,38

רח'  אביב; תל  ,29 המרד רח' התעשיינים, התאחדות -
ירושלים; ,12 קוק הרב

אביב; תל ,3 הפטמן רח' המקומי, השלטון מרכז -

שאול  שד' החקלאי, המרכז האזוריות, המועצות ארגון  -
אביב; תל ,8 המלך

אביב; תל ,9 לינקולן רח' מים בע"מ, חברת מקורות -

תל ,54 אבן גבירול בע"מ, רח' תה"ל מהנדסים יועצים -
אביב;

אביב; תל ,76 מזא"ה רח' לצרכנות, הישראלית המועצה -

הפועל, הוועד בית בהסתדרות, הצרכן להגנת הרשות -
אביב; תל ארלוזורוב, רח'

רוטשילד שד' מקומיות, ברשויות המים למשק המינהל -
אביב; תל ,8

הכפר, ופיתוח החקלאות משרד חקלאי, לתכנון הרשות -
;50200 30, בית דגן  ת"ד

;49002 פתח תקוה ,10206 ת"ד המים, עובדי ארגון -

אביב תל ,19 וינצ'י דה רח' המשק, אגף המושבים, תנועת -
.69733

הכפר: ופיתוח משרד החקלאות המחוזיים של המשרדים .3
מחוז וההר; מחוז המרכז; מחוז גליל-גולן; השפלה מחוז

הנגב. מחוז גליל מערבי; מחוז העמקים;

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
  (3—1179 (חמ

שני אורי
נציב המים  

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
פרוד בקיבוץ ומצויה הואיל נגועים כאזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת

אחר מקום ובכל שמאי כפר מושב שפר, מושב פרוד, קיבוץ
פרוד. מקיבוץ קילומטרים 3 של ברדיוס הנמצא

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים נגוע במחלת על אזור הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
נטועה במושב ומצויה הואיל נגועים, כאזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

10 ק"מ  של הנמצא ברדיוס אחר מקום נטועה וכל מושב
אילון, מנחם, אבן אבירם, היישובים זה ובכלל נטועה, ממושב
כפר חרפיש, חוסן, הילה, דובב, הגליל, גרנות גורן, אלקוש,
מתת, סאסא, תרשיחא, מעלות מעיליא, מעונה, ורדים, זרעית,

ושומרה. צוריאל צבעון, החדשה, פקיעין פסוטה,

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה
הווטרינריים השירותים מנהל  

מן הלשכה חברה הוצאת הודעה בדבר
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בחיפה, בשבתו ביום ט' בחשון המחוזי של לשכת עורכי הדין
להטיל החליט ,89/06 בד"מ בתיק (31 באוקטובר 2006), התשס"ז
,9763 מס' רישיון ,51190106 ת"ז דוד, דין שירה עם עורכת על

 30) התשס"ז בכסלו ט' מיום הלשכה  מן הוצאה של עונש
.(2006 בנובמבר

(7 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט"ז
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
העליון, בית המשפט  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בעל"ע (19 בנובמבר 2006), התשס"ז כ"ח בחשון ביום בשבתו
מוחמד דין  עורך של לבקשתו נענה  ו–17744/06, 1631/06
מועד את לדחות ,8616 מס' רישיון ,035383884 ת"ז סמארה,

השעייתו. תחילת

(30 בנובמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט' מיום ההשעיה תוקף
(29 במאי 2009). התשס"ט בסיון ו' יום עד

(23 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ב'
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
א' ביום בשבתו בירושלים,  הדין עורכי לשכת  של המחוזי
החליט ,16/06 בד"מ בתיק (23 באוקטובר 2006), התשס"ז בחשון
מס' רישיון ,51280477 ת"ז אשכנזי, יואל דין  עורך על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,9489

שנים. 5 של

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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באוקטובר   23) התשס"ז בחשון א' מיום ההשעיה תוקף
בתשרי התשע"ב (22 באוקטובר 2011). יום כ"ד 2006) עד

(30 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ט'
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן  

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בירושלים, בשבתו ביום ל' בחשון המחוזי של לשכת עורכי הדין
להטיל החליט ,15/06 בד"מ בתיק (21 בנובמבר 2006), התשס"ז
השעיה ,3587 מס' רישיון ,43625094 ת"ז כרמי, עדי דין עורך על

חודשים. 6 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק זמנית

(21 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון ל' מיום ההשעיה תוקף
(20 במאי 2007). התשס"ז בסיון ג' יום עד

(7 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט"ז
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בחיפה, בשבתו ביום ט' בחשון המחוזי של לשכת עורכי הדין
להטיל החליט ,67/06 בד"מ בתיק (31 באוקטובר 2006), התשס"ז
,25995 מס' רישיון ,59527051 ת"ז דין מוחמד עישאן, עורך על
של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש

חודשים. 15

באוקטובר   31) התשס"ז בחשון ט' מיום ההשעיה תוקף
בשבט התשס"ח (30 בינואר 2008). יום כ"ג 2006) עד

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בחיפה, בשבתו ביום ב' בחשון המחוזי של לשכת עורכי הדין
להטיל החליט ,77/05 בד"מ בתיק (24 באוקטובר 2006), התשס"ז
עונש ,26810 מס' רישיון ,29203304 ת"ז בריק, יאסר דין עורך על
חודש הדין לתקופה של עריכת השעיה מעיסוק במקצוע של

ימים.

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

(30 בנובמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט' מיום ההשעיה תוקף
(29 בדצמבר 2006). התשס"ז בטבת ח' יום עד

(7 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט"ז
 (3—94 (חמ

זמירה גולדנר
הדין עורכי לשכת ראש סגן  

מחצבות צורך בשיקום על הודעה
המכרות פקודת לפי

שנראה ומאחר המכרות1, לפקודת 113 לסעיף בהתאם
להלן, מפורטים ששמותיהן המחצבות  ניצול שהופסק לי
המרכזיות הציון בנקודות המפורטים במקומות והנמצאות

שיקום: טעונות שהמחצבות מודיע אני לצדן, המפורטות

המחצבה שם

נקודת ציון
מרכזית

ישראל) בעלות(רשת

דבוריה מינהל מקרקעי ישראל23720/72980מחצבת

דור עין מינהל מקרקעי ישראל23900/73045מחצבות

(15 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ג
 (3—567 (חמ

יעקב מימרן
המכרות על המפקח __________

.94 עמ' התשמ"ט, ס"ח ;910 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

בשיקום מחצבה צורך הודעה על
המכרות פקודת לפי

שנראה ומאחר המכרות1, לפקודת 113 לסעיף בהתאם
והנמצאת להלן, מפורט ששמה המחצבה ניצול שהופסק לי
אני לצדה, המפורטת המרכזית הציון בנקודת המפורט במקום

שיקום: טעונה שהמחצבה מודיע

המחצבה שם

נקודת ציון
מרכזית

ישראל) בעלות(רשת

כור הר מינהל מקרקעי ישראל25130/75500מחצבת

(31 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ז'
 (3—567 (חמ

יעקב מימרן
המכרות על המפקח __________

.94 עמ' התשמ"ט, ס"ח ;910 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

ערר על מינוי ועדת הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ז בכסלו ח' מיום  בישיבתה שמש בית  עיריית מינתה
של בהרכב לענין החוק האמור, ערר ועדת (29 בנובמבר 2006)

כמפורט להלן: שלושה חברים

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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ראש - יושב בר–טל דין אופיר עורך
חבר - חשבון ישראל ברין רואה

- חבר אשר אלבז

(3 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ב
 (3—265 (חמ

וקנין דניאל
בית שמש ראש עיריית  

ארנונה מנהל מינוי על הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
באלול ז' מיום בישיבתה יונה כפר המקומית המועצה מינתה
למנהל יחזקאל, יחזקאל את (2006 באוגוסט   31) התשס"ו

האמור. החוק לענין הארנונה

(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט
 (3—265 (חמ

דרעי אפרים
יונה כפר המקומית המועצה ראש          __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

זכויות בדבר הצגת לוח הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

 5158 ,5157 מס' לגושי רישום הזכויות לוחות מודיעה כי אני
בתשרי ד' ביום הוצגו (3966 ,3963 שומה מגושי חלק (קודם לוד
בלשכת יום שלושים למשך לעיון (26 בספטמבר 2006) התשס"ז
שד' שאול והמרכז, אביב תל הסדר אזור מקרקעין, פקידת הסדר
על מחוז בלשכת הממונה אביב, בית הדר-דפנה, תל ,41 המלך

לוד. בעיריית נכסים ובמחלקת המרכז

(26 בספטמבר 2006)  בתשרי התשס"ז ד'
איה מישר

מקרקעין הסדר פקידת
והמרכז אביב תל הסדר אזור                     

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה אישורה התכנית), שהודעה בדבר - (להלן 2709/ג מס'
בזה מוסרת ,2832 עמ' התשס"א, ,4989 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

קוק הרחובות יפו, הרב שבין השטח ירושלים, מרכז העיר,
,22 ,17 ח"ח 16, 91 בשלמותן, ,90 חלקות ,30050 גוש - והנביאים
תכנית 2709ג; ו–15 לפי 4 מס' כמגרשים הידועים ,26 ,25 ,24 ,23
חול, בצבעים כמסומן ציבורי להולכי רגל; ומעבר דרך הייעוד:
תכנית בצבע שחור, בתשריט עם קווים אלכסוניים ירוק אדום,

המאושרת. 2709ג

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(7 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט"ז
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - 2598 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1255 עמ' התשמ"ה, ,3153
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו-7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
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לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

הנציב, ארמון רכס של הצפוניים המורדות ירושלים,
שטח משכנות הרועים במזרח, עד צפון תלפיות במערב משכונת
 222.700-222.500 חדשה ישראל ברשת אורך קואורדינטות בין
ישנה) ובין קואורדינטות רוחב  (172.700-172.500 ברשת ישראל
(129.050-128.900 ברשת  629.050-628.900 חדשה ישראל ברשת
המסומן פתוח; ציבורי שטח  דרכים, הייעוד:  ישנה); ישראל

המאושרת. 2598 התכנית בתשריט ירוק, אדום, חול, בצבע

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- (להלן 3822ב מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,2228 עמ' התשנ"א, ,3868
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

זאב לפסגת ומצפון יעקב לנווה ממזרח שטח ירושלים,
כח"ח 214 חדשה);  כיום 170 (הידועה ,128 ח"ח ,30586 גוש -
 1 מס' כמגרש הידוע ;22 ח"ח ,30647 גוש ;58 ח"ח ,30644 גוש
בצבע המסומן לבנין ציבורי; שטח הייעוד: 3822ב; תכנית לפי
3822ב תכנית בתשריט כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם חום

המאושרת.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - 2242 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,856 עמ' התשל"ז, ,2296

ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן ירושלים  ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- דוד עיר ומעלות העופל דרך רח' העתיקה, עיר ירושלים,
בתשריט המסומנת נוספת ח"ח ,63 ,62 ,61 ,11 ,1 ח"ח ,30124 גוש

11 (ח"ח 65  ,10 8 (ח"ח 74 חדשה) 9, ח"ח ,30125 באות ב'; גוש
באות  בתשריט המסומנת  נוספת כח"ח  (הידוע  66/5 חדשה),
מיוחד; פתוח ציבורי  שטח  לביטול,  דרך  דרכים,  הייעוד:  א');
אלכסוניים פסים ירוק עם ירוק, חול, אדום, בצבעים המסומן

המאושרת. 2993א תכנית בתשריט אדום, בצבע

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(11 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז כ'
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה אישורה התכנית), שהודעה בדבר - (להלן 2993/א מס'
בזה מוסרת ,1799 עמ' התשס"ד, ,5270 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בן דוד הרב הרחובות שבין שטח ממילא שכ' ירושלים,
113 בשלמותה,  חלקה ,30036 גוש - המוגרבים וסמטת שמעון
תכנית 2993א; ו–3 לפי 2 מס' כמגרשים הידועים ,115 ,112 ח"ח
2993א תכנית בתשריט חול, בצבעים המסומן דרכים; הייעוד:

המאושרת.

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(7 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו ט"ז
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 8000 (להלן מס'
בזה מוסרת ,2475 עמ' התשס"ד, ,5286 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,30138 גוש - דור בן יצחק פינת רח' הרצל שד' ירושלים,
חול, בצבע כמסומן מאושרת; או קיימת דרך הייעוד: ;35 ח"ח

המאושרת. 8000 בתשריט תכנית

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 8000 (להלן מס'
בזה מוסרת ,2475 עמ' התשס"ד, ,5286 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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קרית לורך, נתנאל רח' לעיר, הכניסה אזור ירושלים,
(הידועה   48 ,41 ,40 ,27 ,24 ,22 ,21 ח"ח ,30155 גוש - הלאום
מאושרת; או קיימת דרך הייעוד: ;77 89 חדשה), 73, כח"ח כיום

המאושרת. 8000 בתשריט תכנית חול, כמסומן בצבע

בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן מד/10/5 
בזה מוסרת ,2719 עמ' התש"ס, ,4857 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן מודיעין ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

מ212א - מגרש

.8 ח"ח ,5642 גוש ישן: רישום

חלקה 80 (סופית);  106 (ארעית), חלקה ,5685 גוש חדש: רישום
ציבור. למבנה שטח הייעוד: מ"ר; 1,128 החלקה שטח

תלתן רח' הוועדה, במשרדי  מופקד  התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי  מעוניין  וכל מודיעין, ,1

הרגילות.

(4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג
(3-2 (חמ

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/4014  מס' מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,538 עמ' התשמ"ז, ,3420 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הגליל לב ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.153 ,152 ,151 ,97 ,96 ח"ח ,19345 גוש

לתכנון  המקומית הוועדה במשרדי מופקד התשריט  העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(15 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ג
(3-2 (חמ

סיאח חמוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - בר/1/109 (להלן
בזה מצהירה ,2724 עמ' התשנ"ח, ,4670 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן שורקות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2007 עמ' התשס"ב, ,5066 הפרסומים
הודעה פרסום מיום רוה  גן האזורית המועצה  של והמוחלט

ברשומות. זו

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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,278 ,271 ,258 ,178-176 מגרשים ,3741 ,3740 גושים חלקי
,446-420 ,418-389 ,387-377 ,375-365 ,363-357 ,354-352 

.482-480 ,470 ,462-460 ,452-448

ברנר, וכל גבעת הוועדה, במשרדי מופקד העתק התכנית
בין ג', ה' א', הקהל בימים קבלת בו בשעות לעיין מעוניין רשאי

.13.00-8.30 השעות

(27 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז י'
(3-4 (חמ

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

דפוס טעויות תיקוני
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה (1)
רצ/1/110, מס' מפורטת  תכנית לענין  ,1943 ציבור),
,566 עמ' התשס"ז, ,5597 הפרסומים בילקוט שפורסמה
"מאיר להיות צריך שבו" "מאיר  במקום החותם, בשם

ניצן".

לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה (2)
שפורסמה רצ/176, מפורטת מס' לענין תכנית ,1943 ציבור),
החותם, בשם ,566 עמ' התשס"ז, ,5597 הפרסומים בילקוט

ניצן". "מאיר להיות צריך שבו" "מאיר במקום

(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה (3)
,4659 הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ,1943 ציבור), לצרכי
הר/במ/ מס' מיתאר תכנית לענין ,4398 עמ'  התשנ"ח,

הקרקעות  19 לפקודת סעיף לפי ובהודעה (הדרים), 5/600א
שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור), לצרכי (רכישה
הר/ מס' מיתאר  תכנית  לענין  ,1962 עמ' התשס"א, ,4970
ח"ח במקום ,6455 בגוש בתוספת, (הדרים),  במ/5/600א

ח"ח "688-686". להיות "688-684" צריך

(3-4 (חמ

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

בירושלים משפחה לעניני המשפט בבית

40960/06 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה. הנספים של מותם ובענין: הצהרת

הודעה

סופי בצו  הצהיר הנ"ל המשפט בית כי לכל ידוע להווי 
קלרי גוטמן, לילי פראייר, לבית גוטמן מרגריטה של מותם על

ובנצי פוירשטיין. פני פוירשטיין משה מקסימיליאן, גוטמן,

רומניה. טרנסלבניה, מגוריהם: מקום

.1945-1942 בשנים המוות: תאריך

.14.11.2006 ההצהרה: תאריך

עזרא         אושרת
המשפט בית מזכירת

בירושלים משפחה לעניני המשפט בבית

40960/06 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

פוירשטיין. לויש מותו של הצהרת ובענין:

הודעה

סופי בצו  הצהיר הנ"ל המשפט בית כי לכל ידוע להווי 
בטרנסלבניה, היה מגוריו שמקום פוירשטיין, לויש של מותו על

רומניה.

.27.11.1942 המוות: תאריך

.14.11.2006 ההצהרה: תאריך

עזרא         אושרת
המשפט בית מזכירת

בירושלים משפחה לעניני המשפט בבית

40960/06 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה. הנספים של מותם ובענין: הצהרת

הודעה

סופי בצו  הצהיר הנ"ל המשפט בית כי לכל ידוע להווי 
גוטסמן, אסתר (ליסה) לבית גוטמן, חווה גוטסמן של מותם על
בנצי גוטמן, לבית פוירשטיין הרמינה גוטסמן, (מישי) משה
אמה שיינבלום, לוסי גוטמן, לבית שיינבלום לנקה פוירשטיין,
גוטמן, לבית למפל (לאציקה) שיינבלום, מלוין לסלי שיינבלום,

ומנסי למפל.

רומניה. טרנסלבניה, מגוריהם: מקום

.1944 תאריך המוות: בשנת

.14.11.2006 ההצהרה: תאריך

עזרא         אושרת
המשפט בית מזכירת

בחיפה משפחה לעניני המשפט בבית

3982/02 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטות השואה נספות של  מותן הצהרת ובענין:
בהודעה,

צבי מנהיים, המנוח ובענין: עיזבון

עו"ד יוסי ע"י ב"כ ,6554281 ת"ז ורנר, מרגלית והמבקשת:
,52522 גן רמת ,7 סילבר הלל מרח' אבא יריב אהרון, ו/או גמזו

.03-5755687 פקס' ,03-5755686 טל'

הודעה

לעניני המשפט בית  אל פנתה  המבקשת  כי  ידוע להווי
הנספות של מותן על להצהיר בבקשה בחיפה משפחה
בבקשה ידון המשפט בית וכי בשואה, שנספו להלן, המפורטות

.9.00 בשעה ,29.3.2007 ביום

המבקשת: לפי הצהרת של הנספות תיאורן וזה

לזאב  בפולין  1908 בשנת נולדה   - הלפרן (חנה)  אני  (1)
עקרת לורה, ואם לאיגנץ, נשואה היתה מנהיים, ושושנה
שבאוסטריה, בוינה התגוררה פולנית, נתינות בעלת בית,

אושוויץ. השמדה במחנה ,1944 נספתה בשואה בשנת

(חנה) הלפרן,  1936 לאיגנץ אני ורה הלפרן - נולדה בשנת (2)
 DRANCY–מ שיצא במשלוח שנים, 6 בת כשהיא גורשה
ונרצחה  ,11.9.1942 ביום   AUSCHWITZ–ל שבצרפת

אושוויץ. ההשמדה במחנה
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1906 בפולין לזאב ושושנה  נולדה בשנת אדה רוביצ'ק - (3)
בית, עקרת רוביצ'ק, לאדוארד נשואה היתה מנהיים,
שבאוסטריה, בוינה  התגוררה פולנית, נתינות  בעלת

אושוויץ. השמדה במחנה ,1944 נספתה בשואה בשנת

ושושנה  לזאב  1904 בפולין  בשנת נולדה לופטיג - לורה (4)
בעלת בית, עקרת לופטיג, לאגל  נשואה היתה מנהיים,
בשואה נספתה  שבאוסטריה, בוינה גרה פולנית, נתינות 

אושוויץ. השמדה במחנה 1942 בשנת

בזה מתבקש הנ"ל, הנספות על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

דהן          עדנה
המשפט מזכירת בית

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1432/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, והפצה שיווק הום - טל חברת פירוק  ובענין
רחובות, ביל"ו, צומת ,1235 ת"ד ,51-206625-9

עו"ד אדיר ע"י ב"כ ,56192180 ת"ז חיים ועקנין, והמבקש:
פקס' ,08-9477080 טל' ,76445 רחובות ,2 סוקולוב מרח' לשם,

.08-9477081

לבית  בקשה 11.4.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

26.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.25.2.2007

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

עו"ד לשם, אדיר  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1989/06 אזרחי תיק

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

בע"מ, סופט אס.פי.אי.סי - פירוק חברת ובענין

ו/או נ' הורנשטיין עו"ד ב"כ ע"י עובדי החברה, והמבקשים:
ת"ד ,121 גבירול אבן מרח' הורנשטיין, ש"א ו/או הורנשטיין ג'

.03-5270519 פקס' ,03-5220010 טל' ,61222 אביב תל ,22242

לבית  בקשה 4.9.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

13.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.3.2.2007 ביום

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

עו"ד הורנשטיין, ש' אלון  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2145/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, (1996) 2000 הגולן משאות  חברת  פירוק  ובענין 
,51-229805-0

ע"י החברה, עובדי ואחרים, סולומון הרוש והמבקשים:
03- טל' ,52521 גן רמת ,50 בצלאל מרח' קאשי, חגי עו"ד ב"כ

.03-5757592 פקס' ,5757542

בקשה  הוגשה  17.10.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

14.2.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.7.2.2007 ביום

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

עו"ד קאשי, חגי  
כוח המבקשים בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2286/06 אזרחי תיק

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

בע"מ, הבניה טיב י.ג חברת פירוק ובענין

מרח' צאיג, קובי עו"ד ב"כ ע"י יוסוב, ראובן והמבקש:
03- פקס' ,03-6111222 טל' ,52521 גן רמת גאון, בית ,29 היצירה

.6124840

בקשה  הוגשה  28.11.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

6.2.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   19.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.30.1.2007

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

עו"ד קובי צאיג,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2305/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, אחזקות מאיה ג.ב. חברת פירוק  ובענין
,51-353026-1

דוד עו"ד ב"כ  ע"י ,02269222 ת"ז הרפז, בועז והמבקש:
בית ,7 סילבר הלל אבא רח' קסוטו-נוף, עו"ד ממשרד יצחק,

.03-7527555 פקס' ,03-7525222 טל' ,52521 גן רמת סילבר,

לבית  בקשה 3.12.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין  היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת 

27.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   10.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.20.2.2007

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

עו"ד יצחק, דוד  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2319/06 אזרחי תיק

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

,51-102720-3 ח"פ בע"מ, אמרי חברת נכסי רועי - פירוק ובענין
נתניה, ,13 מרח' רמז

ומיסוי נתניה  שומה פקיד - הכנסה מס אגף והמבקש: 
ופש"ר נכסים כינוס לפירוק,  היחידה ע"י  נתניה, מקרקעין
ו/או רבינוביץ כהן אירית ו/או רנצלר מזי עו"ד ב"כ באמצעות
מנחם מדרך קפלן, ו/או מאיה ג'ריאס פאנוס ו/או שמיר אריק

.03-7633285 פקס' ,03-7633180 תל אביב, טל' ,125 בגין

לבית  בקשה 4.12.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

12.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.4.2.2007

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

עו"ד פאנוס, ג'ריאס  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2327/06 אזרחי תיק

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

מס' חוץ חברת אן.וי. אינבסטמנטס שולון חברת פירוק ובענין
,56-001108-2

לביא צוריאל עו"ד ב"כ ע"י ברכפלד, שמואל  והמבקש:
איתמר רח' מאיר ושות', ליפא עו"ד לב, ממשרד טלי עו"ד ו/או
.03-6070666 פקס' ,03-6070600 טל' ,64736 אביב תל ,4 אב"י בן

לבית  בקשה 6.12.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

27.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   9.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.20.2.2007

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

עו"ד לביא, צוריאל  
המבקש כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2329/06 אזרחי תיק

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

בע"מ, אופטיים סיבים שביט חברת פירוק ובענין

בע"מ (1977) אזרחית להנדסה חברה ירום והמבקשות:
ממשרד עופר שפירא עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, רג'ואן החזקות ויורם
רובינשטיין, בית ,20 לינקולן ושות', רח' צלרמאיר פילוסוף עו"ד

.67134 אביב תל

לבית  בקשה 6.12.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

14.2.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
 17.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהן

.6.2.2007 ביום

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

עו"ד שפירא, עופר  
כוח המבקשות בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

793/06 אזרחי תיק

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

בע"מ, (1999) ס.מ. אלכס חברת ובענין פירוק

שורק, עופר עו"ד ע"י ב"כ גליזר ואחרים, אלנה והמבקשים:
.31000 חיפה ,9 העצמאות מרח'

לבית  בקשה 31.8.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

24.1.2007 בשעה 9.15.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 18.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.11.1.2007 ביום

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

עו"ד עופר שורק,  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

955/06 אזרחי תיק

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

בע"מ, אימפורט אקספורט פוד פלמנגו חברת פירוק ובענין

שי עו"ד ב"כ ע"י ואחרים, גולדברג דוד והמבקשים:
.04-9513595 טל' נהריה, ,149 הרצל רח' אולשביצקי,

בקשה  הוגשה  25.10.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

1.3.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.22.2.2007 ביום

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

עו"ד אולשביצקי, שי  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1184/06 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

והיופי, השיער עיצוב אומנות  העמותה  פירוק  ובענין
,58-039789-1 ע"ר

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  18.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת העמותה בחיפה לפרק את המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

1.3.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

1185/06 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר בנהריה, כדורגל מועדון העמותה פירוק  ובענין
,58-028914-8

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  18.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת העמותה בחיפה לפרק את המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

1.3.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9260/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, ונפתלי יוסף ויקטור אחים חברת פירוק  ובענין
,51-109481-5

שילוני אהוד עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
,03-5409099 טל' השרון, רמת ,41/3 סוקולוב מרח' ואחרים,

.03-5408777 פקס'

לבית  בקשה 31.5.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע באר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

20.3.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.3.2007 ביום

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

עו"ד שילוני, אהוד  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9458/06 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר הקדושה, הארץ  של הבדואים העמותה פירוק  ובענין
,58-037375-1

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 21.9.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת את העמותה שבע לפרק באר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

20.3.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9536/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, הררי והובלות שינוע חברת פירוק  ובענין
,51-208146-4

היחידה ומע"מ,  המכס אגף  האוצר,  משרד והמבקש: 
ו/או רוזין רונית ב"כ עו"ד ע"י וגביה קשה, כינוסים לפירוקים
,91 הרצל מרח' מצדה עמירה, ו/או חגית איגרמן ו/או נוה יעל

.08-9788060 ,08-9788042 רמלה, טל' קרית הממשלה,

לבית  בקשה 8.11.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע באר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

20.3.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.13.3.2007

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

עו"ד איגרמן, חגית  
המבקש כוח באת
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ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ שטופר ליאו
(51-042439-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 800 שכתובתו: שטופר, רוני את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,2nd ave New York, U.S.A

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק שטופר, רוני

ד.ש.ש אדומים בע"מ
(51-221975-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,7.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז ירמיהו ארבל, את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,37 מרח' ז' בחשון ,001653328

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ארבל, ירמיהו

ד.ש.ש נדל"ן בע"מ
(51-166930-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,7.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז ירמיהו ארבל, את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,37 מרח' ז' בחשון ,001653328

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ארבל, ירמיהו

בע"מ  פרודקשנס  סופרנובה
(51-293976-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

החברות לפקודת 323(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יוחאי ר' עו"ד במשרד ,9.30 בשעה ,31.1.2007 ביום תתכנס הנ"ל

אביב. תל על, מגדל ,50 דיזנגוף רח' שות',

שכרו. היום: מינוי מפרק לחברה וקביעת סדר על

דירקטור מנדלבאום,                                                נתן

אחזקות בע"מ   ת.ש. חברת
(51-067051-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,14.00 בשעה 14 בפברואר 2007, תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,15 רוטשילד שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ויגננסקי,                                            ליאור

בע"מ  אסיסטנס  נט
(51-370283-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קולויז'ן חברת במשרדי ,10.00 בשעה ,11.3.2007 ביום תתכנס 
הגשת לשם אביב, תל ,4 ברקוביץ רח' החברה, כוח באת בע"מ,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק                                                אורן נגל,

בע"מ  קייר  פרי
(51-173443-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חודש או ,11.00 בשעה ,2007 בפברואר   4 ביום תתכנס הנ"ל
עו"ד במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה פרסום לאחר
דוח הגשת  לשם תל אביב, ,45 רוטשילד רח'  ושות', גורניצקי 
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, אבן-להב,                             ד"ר דליה
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בנימינה בע"מ קרקעות החברה לפיתוח
(51-171745-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,11.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
,37 צפרירים רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת נופית, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק גל,                                                יוסי

הפועלים בע"מ   נכסי בנק
(51-014307-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,50 רוטשילד בשד' ,10.00 בשעה ,15.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, הופטמן-דורון,                                 מוריה

בע"מ (2004) שיפינג 1 גרופ  וורלד
(51-360746-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר  30 יום או ,10.00 בשעה 15 בפברואר 2007, תתכנס ביום
ארנון במשרדי יגאל מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
תל אביב, לשם ,46 קומה העגול, הבנין ,1 עזריאלי מרכז ושות',
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק אמיר,                                                אודי

בע"מ (2005) שיפינג 2 גרופ  וורלד
(51-367952-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר  30 יום או ,11.00 בשעה 15 בפברואר 2007, תתכנס ביום
ארנון במשרדי יגאל מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
תל אביב, לשם ,46 קומה העגול, הבנין עזריאלי, מרכז ושות',

הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק אמיר,                                                אודי

ציוד בע"מ   ה.צ. השכרת
(51-080396-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,19.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4 ברקוביץ
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד,  קובובסקי,                                           רועי

בע"מ  נס  אטקין
(51-260948-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

פרסום  מיום 30 ימים או ,12.00 בשעה ,18.2.2007 תתכנס ביום
אסלמן, יורם עו"ד במשרד מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 העם אחד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד רוזביץ,                                                לרינה
                                      באת כוח החברה

בע"מ קרמיקה היפר הלפרין
(51-196450-4 (ח"פ

אסיפת נושים וכינוס מרצון פירוק הודעה בדבר

מן הכלל כללית היוצאת באסיפה הודעה כי נמסרת בזה
,24.12.2006 ביום כהלכה ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של

פירוק החברה מרצון. בדבר התקבלה החלטה מיוחדת

,20.2.2007 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה של נושים  אסיפת 
תל ,13 בלוך רח' חכימי, אמנון עו"ד במשרד ,16.00 בשעה

אביב.

יושב ראש האסיפה הלפרין, עמוס

בע"מ (1995) פיננסיות מערכות ניולוק
(51-212922-2 (ח"פ

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

של  אסיפת הנושים כי החברה, לנושי בזה הודעה, נמסרת
,10.00 בשעה ,2006 בדצמבר   31 ליום שנקבעה  הנ"ל, החברה 

נדחתה.
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חדש],  [נוסח החברות לפקודת  323 לסעיף בהתאם
ביום תתכנס של החברה הנ"ל נושים אסיפת התשמ"ג-1983,
לביטוח חברה כלל  במשרדי ,10.00 בשעה ,2007 בפברואר   25

אביב. תל ,11 קומה ,48 מנחם בגין בע"מ, רח'

כושר הצהרת בלא החברה מרצון של פירוק היום: סדר על
ניתן לאסיפה, בקשר לפרטים לחברה. מפרק ומינוי פירעון,

.03-6387871 טל' ארנסט, משה עו"ד אל לפנות

פזי בן לוי     עומר                                         אורי

ם רי רקטו                                         די

בע"מ בו כלל
(51-047935-5 (ח"פ

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

של הנושים אסיפת כי החברה, לנושי הודעה בזה נמסרת
,10.30 בשעה ,2006 בדצמבר   31 ליום שנקבעה  הנ"ל, החברה 

נדחתה.

חדש],  [נוסח החברות לפקודת  323 לסעיף בהתאם
ביום תתכנס של החברה הנ"ל נושים אסיפת התשמ"ג-1983,
לביטוח חברה כלל  במשרדי ,10.30 בשעה ,2007 בפברואר   25

אביב. תל ,11 קומה ,48 מנחם בגין בע"מ, רח'

כושר הצהרת בלא החברה מרצון של פירוק היום: סדר על
ניתן לאסיפה, בקשר לפרטים לחברה. מפרק ומינוי פירעון,

.03-6387871 טל' ארנסט, משה עו"ד אל לפנות

קהל דן כהן                                              עירית

ם רי רקטו                                       די

בע"מ (1996) נאמנויות ג.ש.מ.ר.נ.
(51-230218-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חודש או ,10.00 בשעה ,2007 27 בפברואר  ביום תתכנס הנ"ל
ז'בוטינסקי מביניהם, ברח' המאוחר לפי הודעה זו, פרסום לאחר
כיצד המראה  המפרק, של  סופי דוח הגשת  לשם גן, רמת  ,8
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                                מיכאל אבנר,

בע"מ  חקלאית תוצרת שיווק  שמש
(51-160639-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דוד עו"ד של במשרדו ,9.00 בשעה ,6.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,154 בגין מנחם מדרך כחלון,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של

של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,
החברה.

מפרק שמש,                                                דוד

בע"מ שיווק מולטימדיה מ.מ.
(51-246229-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
משרד אצל  ,10.00 בשעה ,2007 במרס   15 ביום תתכנס הנ"ל
שלישית, קומה ,11 המנופים רח' קוגלר, פאפו מהולל איתן עו"ד
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם הרצליה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק מושיוף,                                                מיכאל

בע"מ בטון הר-מור
(51-381628-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,15.00 בשעה ,27.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת גב,                                                שפרה

בע"מ  אביב  צ'לנוב 41 תל
(51-059476-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,1.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
לשם אביב,  תל  ,33 קומה המשולש, המגדל ,3 עזריאלי מרכז
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

זו. לישיבה נדחה מועד ייקבע לא

מפרק עו"ד, שקל,                                                משה

בע"מ  לנהיגה ספר בית  עצמאות
(51-046935-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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עו"ד של במשרדו  ,10.00 בשעה ,1.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,33111 חיפה ,2 שוקרי רח' חסן איל,  שמעון
נעשה ומה המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

שביט כץ      מרדכי                                         גדעון

ם                                              מפרקי

קאר וונצ'רס   ביומדקל הלת'
(51-357329-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לנדא, עו"ד יהודה במשרד ,18.00 בשעה ,8.3.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,3 פריש דניאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

על ובין אישי באופן בין בישיבה להשתתף יוכל מעוניין כל
כדין. ייפוי כוח מורשה המחזיק ידי

מפרק ראובן,                                                דניאל

בע"מ מדויק שבבי עיבוד מיקרו-פיקס
(51-106049-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רחל מרח'  קציר, קלמן את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,04-8704617 טל' ,27065 ביאליק קרית ,10/12

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק קלמן קציר,

בע"מ פייננס רוטלנד די.בי.
(51-289952-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 4 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שוורץ, בועז רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
,66883 אביב תל ,46 שד' רוטשילד דויטשה בנק, ,057324535 ת"ז

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
עם ,03-7102030 באמצעות פקס' הנ"ל המפרק למען הודעה זו,

הנ"ל. הכתובת לפי רשום בדואר העתק

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

מפרק רו"ח, שוורץ, בועז

בע"מ פייננס ירדן די.בי.
(51-301459-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 4 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שוורץ, בועז רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
,66883 אביב תל ,46 שד' רוטשילד דויטשה בנק, ,057324535 ת"ז

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
עם ,03-7102030 באמצעות פקס' הנ"ל המפרק למען הודעה זו,

הנ"ל. הכתובת לפי רשום בדואר העתק

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

מפרק רו"ח, שוורץ, בועז

בע"מ ויזום השקעות רבע
(51-164657-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 12 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חוברס, צבי עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
החברה. למפרק אביב, תל ,8 המלך שאול משד' ,052333556 ת"ז

מפרק עו"ד, חוברס, צבי

בע"מ (1980) צ'רטרס סנטור חברת
(51-085795-6 (ח"פ

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ספקטור,  עדי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק גן, רמת ,7 מרח' אבא הלל סילבר ,027286376

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ספקטור, עדי

יסמין א.ב. בע"מ
(51-096867-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
זאב אברהם מסלנסקי, ת"ז החברה מרצון ולמנות את לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,11 בנימין מרח' ,2594828

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מסלנסקי, זאב אברהם

דין  עורכים חברת - סוקולובסקי, גיצה
(51-328010-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
החלטה קיבלה הנ"ל החברה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,39 הזמיר מרח'  גיצה, ניסן עו"ד  את  ולמנות מרצון להתפרק 
תל ,13 שלום אש סוקולובסקי, מרח' זאב ואת עו"ד באר יעקב,

החברה. של למפרקים אביב

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
אביב תל ,82 ארלוזורוב רח' לכתובת: הנ"ל למפרקים זו הודעה

.03-5273696 טל' ,62647

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

סוקולובסקי, עו"ד זאב      ניסן גיצה, עו"ד 

                                      מפרקים

בע"מ איי.בי.סי טריינגל
(51-296621-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 13 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אסלן, עמוס רו"ח ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,10 קרליבך מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, עמוס אסלן,

בע"מ אחזקות חשאן
(51-345811-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.11.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
אשכול, רועי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,024061848 ת"ז

מפרק עו"ד, אשכול, רועי

בע"מ אי.או.אם.אס.
(51-253871-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 13 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פריש, סטנלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פריש, סטנלי

בע"מ (1987) ממוחשב רפואי ציוד גיל אור
(51-124079-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 13 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פריש, סטנלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פריש, סטנלי
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בע"מ רוזנצוויג יוסי
(51-333524-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ה' מרח' מנור, דוד עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5444945 טל' ,62150 אביב תל ,46 באייר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מנור, דוד

בע"מ ופיתוח בניה מקוב
(51-213687-0 (ח"פ

פירוק מרצון הודעה על

באסיפה כי לפקודה, (2)319 פי סעיף על הודעה ניתנת בזה
הנ"ל, החברה של  המנין, מן  שלא  כללית כללית/באסיפה 
מיוחדת החלטה  החברה  קיבלה  ,4.12.2006 ביום שהתכנסה

מרצון. פירוקה בדבר

דירקטור קבקוב, תומר

בע"מ (11/17) ק.מ.פ.
(51-171854-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.12.2003 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רובין,  מוריס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
,02-5637768 טל' ,92266 ירושלים ,8 ארלוזורוב מרח' ,011822004

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מוריס רובין,

בע"מ (11/21) ק.מ.פ.
(51-171853-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.12.2003 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

ת"ז רובין,  מוריס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
 ,02-5637768 טל' ,92266 ירושלים ,8 ארלוזורוב מרח' ,011822004

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מוריס רובין,

בע"מ בהיי-טק קרן השקעות פריסקופ
(51-232724-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 24 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דובב, עו"ד אשר את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
אביב, תל ,4 ויצמן נאמן ושות', רח' עו"ד הרצוג, פוקס, ממשרד

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דובב, אשר

בע"מ סוכנויות ורטי
(51-148383-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 24 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז צפריר, רם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,9 מרח' בורלא ,07596349

מפרק צפריר, רם

אינטרנשיונל אינפורמיישן אוטולוג'יק איי איי אי
בע"מ

(51-096450-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
כאהן, עו"ד משה את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
למפרק ,66184 אביב תל ,23 בגין מנחם מדרך ,031293376 ת"ז

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, כאהן, משה

בע"מ הרוש הובלות בן א.א.
(51-324862-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
עידן, רבקה עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
ראשון לציון, למפרקת ,9 מרח' הרברט סימון ,05912463-6 ת"ז

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, רבקה עידן,

בע"מ פייננס רוטלנד די.בי.
(51-289952-7 (ח"פ

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 4 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שוורץ, בועז רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
,66883 אביב תל ,46 שד' רוטשילד דויטשה בנק, ,057324535 ת"ז

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
באמצעות פקס' שוורץ, בועז רו"ח , החברה למפרק הודעה זו,

הנ"ל. הכתובת לפי רשום בדואר העתק עם ,03-7102030

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

מפרק רו"ח, שוורץ, בועז

בע"מ פייננס ירדן די.בי.
(51-301459-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 4 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שוורץ, בועז רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
,66883 אביב תל ,46 שד' רוטשילד דויטשה בנק, ,057324535 ת"ז

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
באמצעות פקס' שוורץ, בועז רו"ח החברה, למפרק זו, הודעה 

הנ"ל. הכתובת לפי רשום בדואר העתק עם ,03-7102030

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

מפרק רו"ח, שוורץ, בועז

בע"מ ונצ'רס אקסאלטו
(51-304456-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 18 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קמנצ'יק, תמר את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק החלטה

החברה. למפרקת אביב, תל ,10 נחמני מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

עו"ד הוד, ליאור

בא כוח החברה

טל בע"מ פרופ' חיים
(51-326792-2 (ח"פ

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

כי לפקודה, (2)319 סעיף פי  על הודעה בזה ניתנת 
שהתכנסה המנין, מן שלא כללית כללית/באסיפה באסיפה
בדבר פירוקה החלטה מיוחדת קיבלה החברה ,14.4.2005 ביום

מרצון.

דירקטור טל, חיים פרופ'

בע"מ אינטרידקס
(51-220440-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,14.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
בלדר, דגנית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת הרצליה, ,11 שנקר מרח' ,28580728 ת"ז

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת בלדר, דגנית




