
רשומות

הפרסומים ילקוט

חוק לפי והרכבה ציבורית ועדה מינוי בדבר  הודעה
2298 וחובותיהם.......   זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות

על מינוי חברה לרשות לשירותים  הודעה
2298 ציבוריים-חשמל...............................................................  

לפי ערעור לוועדות נוספים מותבים ראש יושבי  מינוי
(תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות  חוק

2298 מינהליים........................   ולפי חוק בתי דין ושיקום)
לפי ערעור לוועדות נוספים מותבים ראש יושבי  מינוי
בתי דין חוק ולפי ושיקום) (תגמולים  חוק הנכים

2298   ............................................................................. מינהליים
ממס פטור חלקי קבלת לצורך מוסד על קביעת  הודעה
למתן עיזבון אדם על פי הסכם קצבה שמקבל על

2299   .................................................................................... בחיים
2299   .......................... ערך בניירות עסקה לעשיית היתר תיקון

למועצה בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר  הודעה
2299 ציון......................................................   מבשרת המקומית

לעבודה כשירות לענין ובתארים במוסדות  הכרה
2299 סוציאלית.............................................................................  
2300   ......................................................................... סעד פקידי מינוי
2300 סעד.............................................................   פקידי מינוי שינוי
2301 פקודת המבחן.......................   מבחן לנוער לפי מינוי קצין

(טיפול חוק הסעד חברים בוועדות אבחון לפי  מינוי
2301   ............................................................................ במפגרים)

סדר חוק תסקירים לפי לעריכת עובדת ציבור  מינוי
2301   ....................................................................... הפלילי הדין

דיני לתיקון חוק לפי המייעצת בוועדה חברה  מינוי
2301   ........... כאמור מינוי וביטול ילדים) (הגנת הראיות
2302 התיירות.....   משרד מקום המנהל הכללי של ממלא מינוי
2302 ציון................   באסירי להכרה הרשות הרכב על הודעה
2302 ציון...   באסירי הכרה ערר לענין ועדת הרכב על הודעה

חוק לפי תחילתן ועל מועד הוראות הממונה מתן על  הודעה
פנסיוני בייעוץ (עיסוק פיננסיים שירותים על הפיקוח

2302 פנסיוני)...................................................................   ובשיווק
יום עסקים בהם שייווסף בנקים סניפי  הודעה בדבר

מנוחה ימי בשל או מהמסלקה ריחוקם בשל בנקאי
2302 מכלל הבנקים.........................................   השונים בהם
2303 אדום.......................................   דוד מגן במועצת חבר מינוי

2303 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה
הסכם יישום חוק לפי הארכה צו מתן על  הודעה
עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר  הביניים

2303   ............................................................... פעילות) (הגבלת
2303 היצף.....   היטל הארכת בחקירה בענין פתיחה על הודעה

מלשכת של חברים או השעיה בדבר הוצאה הודעות

2304 הדין.....................................................................................   עורכי

2305 הרופאים...............   פקודת לפי רישיון ביטול על הודעה
חוק לפי המימון יחידת סכום שינוי בדבר  הודעה

2305 מפלגות.....................................................................   מימון
2305 הניוקסל........   במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול

2305 קביעת תקנים...................................................   הודעה בדבר
2305 בתקנים..............................................   שינויים בדבר הודעה
2306 על עיבוד סטטיסטיקה.............................................   הודעות
2306 נפט........................   בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
2306 נפט.................................   של זכויות בדבר פקיעתן הודעה
2306 בבתי המשפט..........................   רשומות ביעור הודעה על
2306   ...... מטפחים לרישום זכות בקשות הודעה בדבר תיקון
2307   ......... באקה-ג'ת) (מגידו, ארנונה מנהל מינוי על הודעות
2307 במקרקעין......................   הצגת לוחות זכויות בדבר הודעה
2307   ........................ לצרכי ציבור קרקעות רכישת הודעה בדבר
2312   ................................................................. הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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והרכבה ציבורית ועדה מינוי בדבר הודעה
וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות חוק  לפי

התשי"א-1951

חברי חסינות לחוק 10א לסעיף בהתאם בזה, מודיעה אני
 3 ולסעיף התשי"א-11951, וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת,
(השתתפות וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לכללי
ציבורית ועדה מינוי על בהוצאות משפטיות), התשס"ג-22003,
וזה הכנסת של חבר משפטיות השתתפות בהוצאות לקביעת

הרכבה:

ראש יושבת - דורנר דליה (בדימוס) השופטת

חבר - דורון דניאל חשבון רואה

- חברה. נגה ענתבי עורכת דין

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
 (3—3329 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.540 עמ' התשס"ג, ;228 עמ' התשי"א, 1 ס"ח

.941 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת

על מינוי חברה לרשות לשירותים  הודעה
ציבוריים-חשמל

החשמל, התשנ"ו-1996 חוק משק לפי

החשמל, משק לחוק 22(ה) לסעיף בזה, בהתאם מודיעים
מינתה  האמור, לחוק  22 סעיף פי על כי התשנ"ו-11996,
שר נציגת ,023702665 ת"ז בן–חמו, חגית את הממשלה
ברשות לחברה משרדו, עובדי מקרב הלאומיות התשתיות

ציבוריים-חשמל. לשירותים

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
 (3—2713 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.208 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

לוועדות ערעור נוסף מותב ראש מינוי יושב
ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי התש"י-1950,

שנספו  חיילים משפחות 5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
החוק),  - (להלן התש"י-11950 ושיקום),  (תגמולים  במערכה 
 16 וסעיף התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5 סעיף
ובהסכמת התשמ"ד-31984,, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק
אליהו השופט  את ממנה אני העליון,  המשפט בית  נשיאת 
מחוזי, בית משפט בקצבה של שופט ,4349437 ת"ז בן–זמרה, צ'

הערעור לפי החוק. ליושב ראש ועדות

לשנתיים. המינוי תוקף

(19 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ט

 (3—321 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1 ס"ח

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

לוועדות ערעור מותב ראש מינוי יושב
ושיקום),  (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי התש"י-1950,

שנספו  חיילים משפחות 5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
החוק),  - (להלן התש"י-11950 ושיקום),  (תגמולים  במערכה 
16 לחוק  וסעיף התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5 סעיף
עם ובהתייעצות התשמ"ד-31984, [נוסח משולב], המשפט בתי
אברהם השופט את ממנה  אני העליון, המשפט  בית  נשיאת
שלום, משפט  בית של  בקצבה שופט  ,2066918 ת"ז בן–הדור,

תיקים. סיום לצורך החוק, לפי הערעור ועדות ראש ליושב

עד (15 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ט מיום המינוי תוקף
(31 בדצמבר 2007). התשס"ח בטבת כ"ב יום

(15 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ה

 (3—321 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1 ס"ח

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

לוועדות ערעור נוסף מותב ראש מינוי יושב
ושיקום), התשי"ט-1959 (תגמולים חוק הנכים  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי משולב], [נוסח

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
- החוק), סעיפים [נוסח משולב]1 (להלן התשי"ט-1959 ושיקום),
 16 וסעיף התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק ו–12 5
ובהסכמת התשמ"ד-31984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק
צ' בן–זמרה, אליהו את ממנה אני העליון, בית המשפט  נשיאת
ראש ליושב מחוזי משפט בית של בקצבה שופט ,4349437 ת"ז

ירושלים. במחוז החוק לפי הערעור ועדות

לשנתיים. המינוי תוקף

(19 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ט

 (3—323 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

לוועדות ערעור מותב ראש מינוי יושב
ושיקום), התשי"ט-1959 (תגמולים חוק הנכים  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי משולב], [נוסח

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), סעיף [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
לחוק   16 וסעיף התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
עם ובהתייעצות התשמ"ד-31984, [נוסח משולב], המשפט בתי
אברהם השופט את ממנה  אני העליון, המשפט  בית  נשיאת
שלום, משפט  בית של  בקצבה שופט  ,2066918 ת"ז בן–הדור,

תיקים. סיום לצורך החוק, לפי הערעור ועדות ראש ליושב

__________
.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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עד (15 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ט מיום המינוי תוקף
(31 בדצמבר 2007). התשס"ח בטבת כ"ב יום

(15 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ה

 (3—323 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר

ממס חלקי קביעת מוסד לצורך קבלת פטור על הודעה
בחיים עיזבון הסכם למתן פי אדם על שמקבל קצבה על

הכנסה מס פקודת לפי
הכנסה1  מס לפקודת  (23)9 סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
בר–אילן כמוסד, אוניברסיטת את קובע אני - הפקודה), (להלן
עיזבון הסכם פי על אדם שמקבל  קצבה  לסכומי פטור לענין

בחיים.

(1 בינואר 2007) התשס"ז י"א בטבת זו מיום קביעה תוקף
מותנית והיא (2009 בדצמבר   31) התש"ע בטבת י"ד יום עד

בקיום התנאים האלה:

חייו ימי לכל העיזבון בלבד, תהיה לנותן לקצבה הזכאות (1)
בירושה; תועבר ולא

על הבעלות העברת לאחר ורק אך תחול לפטור הזכאות (2)
אוניברסיטת לידי בחיים) העיזבון נכסי - (להלן הנכסים

בר–אילן;

ייוותרו בחיים העיזבון מנכסי הנובעות ההכנסות כל (3)
בר–אילן; אוניברסיטת של המלאה בבעלותה

ובהתקיים בחיים העיזבון  נותן עוד כל  יחול הפטור (4)
9(23) לפקודה; התנאים הקבועים בסעיף

פרטי את שתכלול רשימה תנהל בר–אילן אוניברסיטת (5)
ופירוט נכסי זהות כתובת, מס' ובהם: שם, נותני העיזבונות
מדי תצורף רשימה זו לרשותה; בחיים שהועברו העיזבון

השומה. לפקיד המוגש השנתי לדוח שנה

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
 (3—1235 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.194 עמ' התשל"ז, ;120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

ערך בניירות עסקה לעשיית היתר תיקון
ערך, התשכ"ח-1968 חוק ניירות לפי

ערך, ניירות לחוק ו–10(ב) 5(א) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
בניירות לעשיית עסקה את ההיתר מתקן אני התשכ"ח-11968,

ערך2, כדלקמן:

רשות חבר שהוא היתר "בעל אחרי להיתר, 1(ג) בסעיף
עובד שהוא  היתר "בעל יבוא האוצר" ולשר לרשות יודיע 
ליושב יודיע מינהלי או מקצועי תפקיד בה הממלא הרשות

הרשות". ראש

(21 במרס 2007) בניסן התשס"ז ב'
 (3—3648 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.427 עמ' התשס"ד, ;234 עמ' התשכ"ח, 1 ס"ח

.1222 עמ' התשס"ז, 2 י"פ

בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה
ציון מבשרת המקומית למועצה

(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

המקומיות הרשויות לחוק 11(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
הבוחרים פנקס כי בזה מודיע אני התשכ"ה-11965, (בחירות),
מבשרת המקומית המועצה לראש המיוחדות הבחירות לקראת

(25 במרס 2007). התשס"ז בניסן ו' ביום לתוקפו נכנס ציון

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
 (3—709 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר __________

.40 עמ' התשס"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

כשירות לענין ובתארים במוסדות  הכרה
סוציאלית לעבודה

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

שוודיה - מיד באוניברסיטת סוציאלית בעבודה בוגר תואר .1
שבדיה. באוסטרסונד,

MID-SWEDEN UNIVERSITY OF OSTERSUND.

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—2795 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.424 עמ' התשס"ד, ;152 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

כשירות לענין ובתארים במוסדות  הכרה
סוציאלית לעבודה

הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

העובדים לחוק 9(א)(3) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עם המועצה ולאחר התייעצות התשנ"ו-11996, הסוציאליים,
סוציאלית עבודה ללימודי במוסד מכיר אני סוציאלית, לעבודה
להלן המפורטת ובתעודת הגמר המצוין להלן, לישראל מחוץ

לעבודה סוציאלית: כשירות נותן לענין שהוא

הגבוה להוראה מהמכון סוציאלית בעבודה גמר תעודת  .1
בלגיה. בריסל, והתיעוד, המידע ומדעי סוציאלית

 INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOCIAL  
 ET DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
DOCUMENTATION

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—2795 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.424 עמ' התשס"ד, ;152 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח
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סעד פקידי מינוי
חוסים, התשכ"ו-1966 על חוק ההגנה לפי

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התשכ"ו-11966,

האמור: החוק לענין

והמרכז אביב תל מחוזות - 62182944 נעמי אטיאס, ת"ז

והצפון חיפה מחוזות - 57022659 פואד מוהנא, ת"ז

שבע באר עיריית - 028969780 ת"ז סבן, גלי

אלסאג'ור עיריית - 033981010 נבאל, ת"ז חמוד חניף

הרצליה עיריית - 55508329 אלבאום, ת"ז זיוה ברזון

שבע באר עיריית - 14721690 ת"ז ילמה, בלה

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—1769 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.56 עמ' התשכ"ו, 1 ס"ח

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

ירושלים עיריית - 051154888 הראל רונית, ת"ז

רמלה עיריית - 027976315 ת"ז דלית, פדן אור

שבע באר עיריית ,028969780 ת"ז סבן, גלי

שבע באר עיריית - 14721690 ת"ז ילמה, בלה

אלשאג'ור עיריית - 033981010 נבאל, ת"ז חמוד חניף

הרצליה עיריית - 55508329 אלבאום, ת"ז זיוה ברזון

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—143 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.126 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

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

הצפון מחוז - 028562940 קורן רינת, ת"ז

יאסיף המועצה המקומית כפר - 028259463 איוב כאמלה, ת"ז

העין ראש עיריית - 059608182 שגיא רונית, ת"ז

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—143 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.126 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התש"ך-11960,

האמור: החוק לענין

שומרון האזורית המועצה - 022531883 אמיר שמש, ת"ז

מאהל עין המקומית המועצה - 035959394 ת"ז דראושה, רים

אביב תל עיריית - 025018730 ת"ז מלמד, פאיאנס דורית

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.177 עמ' התשל"א, ;52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התש"ך-11960,

האמור: החוק לענין

חיפה עיריית - 017462144 ת"ז דבורה דרליוק, דורינה

שבע באר עיריית - 307008623 ת"ז גרינגאוז, טטיאנה

יואב האזורית המועצה - 022773493 ת"ז ברוך, רחל

אל  בוסתאן אזורית מועצה - 023149313 ת"ז דראושה, מדיחה
מרג'

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.177 עמ' התשל"א, ;52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח

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

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

להלן: כמפורט האמור, החוק לענין מטה

במקום ,038680294 ת"ז מיידנברג2, גבאי  חנה במינוי של (1)
הכרמל"; "בטירת יבוא ים" "בקרית

במקום "מועצה ,029161254 ת"ז שחדה3, ג'בור של במינוי (2)
מקומית חורה"; "מועצה יבוא בנגב" מקומית ערערה

במקום ,023402449 ת"ז נסר4, סירחאן אבו של במינוי (3)
אבו אזורית "מועצה יבוא שלום"  שגב מקומית "מועצה

בסמה".

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח

.1966 עמ' התשס"ו, 2 י"פ התשס"ג, עמ' 2464;

3 י"פ התשס"ב, עמ' 2164.

4 י"פ התשס"א, עמ' 2969.
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מינוי קצין מבחן לנוער
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
,34148312 ת"ז עסאקלה, נדאל את ממנה אני התשכ"ט-11969,

הצפון. במחוז האמור החוק לענין לנוער מבחן לקצין

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—141 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 חדש נוסח  ישראל, מדינת 1 דיני 

.88 עמ'

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

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

האמור: החוק לענין אבחון בוועדות

והצפון  חיפה למחוזות המינוי - 309200772 פרקש הרמן, ת"ז
אביב תל  והדרום, שבע באר במחוזות: מקום (ממלא 

וירושלים); והמרכז

והצפון  חיפה למחוזות המינוי - 068791631 יואב קראוס, ת"ז
אביב תל  והדרום, שבע באר במחוזות: מקום (ממלא 

וירושלים); והמרכז

והמרכז  אביב תל למחוזות המינוי - 012715801 סטיר שאול, ת"ז
והצפון חיפה, והדרום, שבע באר במחוזות: מקום (מילוי

וירושלים);

והדרום  שבע למחוז באר המינוי - 051800472 שורר יובל, ת"ז
והצפון חיפה והמרכז, אביב תל במחוזות: מקום (ממלא

וירושלים);

והצפון  חיפה למחוז המינוי - 312968837 ת"ז סבטלנה, לבנטמן
שבע באר והמרכז, אביב תל במחוזות: מקום (ממלאת

וירושלים). והדרום

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—228 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.132 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

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

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

האמור: לענין החוק אבחון

חיפה, למחוזות המינוי - מחנכת ,058423633 ת"ז מיכל, מישור
באר במחוזות: מקום (ממלאת והמרכז אביב תל הצפון,

והדרום וירושלים); שבע

למחוזות  המינוי  - מחנכת  -  052351491 ת"ז ברכה, מושונוב
והדרום, שבע באר במחוזות: מקום (ממלאת והצפון חיפה

וירושלים); והמרכז אביב תל

__________
.132 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

שבע  למחוז באר המינוי מחנכת - - 2205795 בקשי איריס, ת"ז
אביב, המרכז, חיפה, תל במחוזות: והדרום (ממלאת מקום

וירושלים); הצפון

המינוי  - פסיכולוגית -  022649107 ת"ז עמיאל, צבי אראלה
מקום (ממלאת וירושלים המרכז אביב, תל למחוזות

שבע והדרום); באר הצפון, במחוזות: חיפה,

המינוי  - פסיכולוגית -  028165520 ת"ז סוהיר, יזבק  בירומי
אביב, תל במחוזות: מקום (ממלאת והצפון חיפה למחוז

והדרום וירושלים); באר שבע המרכז,

המינוי למחוזות  - פקידת סעד - 053813523 גאדה זהרה, ת"ז
באר שבע ירושלים, במחוזות: מקום (ממלאת חיפה והצפון

והמרכז). אביב תל והדרום,

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—228 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש

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

הפלילי  הדין סדר לחוק  187 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הציבור את עובדת ממנה אני התשמ"ב-11982, משולב], [נוסח
לענין תסקירים לערוך ,031831951 ת"ז חסדאי, משה בן קרן

האמור. הסעיף

(9 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"א
 (3—2759 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

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

המייעצת בוועדה חברה מינוי
ילדים), התשט"ו-1955 (הגנת הראיות דיני חוק לתיקון לפי

הראיות דיני לתיקון לחוק 3(ג)(4) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני החוק), - התשט"ו-11955 (להלן ילדים), (הגנת
הרווחה בוועדה שר לחברה מטעם ,42614339 ת"ז שרביט, רחל

לחוק. 3 סעיף לפי שהוקמה המייעצת

(5 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ז
 (3—401 (חמ

אולמרט אהוד  
הרווחה ושר הממשלה ראש __________

.96 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

המייעצת בוועדה חברה מינוי ביטול
ילדים), התשט"ו-1955 (הגנת הראיות דיני חוק לתיקון לפי

הראיות דיני לתיקון לחוק 3(ג)(4) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את מבטל אני החוק), - התשט"ו-11955 (להלן ילדים), (הגנת
בוועדה הרווחה שר מטעם הורוביץ2 לחברה דבורה של מינויה

לחוק. 3 סעיף לפי שהוקמה המייעצת

(5 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ז
 (3—401 (חמ

אולמרט אהוד  
ראש הממשלה ושר הרווחה  __________

.96 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

2 י"פ התשנ"ז, עמ' 1012.
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התיירות משרד מקום המנהל הכללי של ממלא מינוי
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות המדינה (מינויים),  12 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
המדינה, שירות נציב עם  התייעצות ולאחר התשי"ט-11959,
התיירות, את למשרד המשפטי היועץ קדמי, עובד על אני מטיל
בניסן א' מיום משרד התיירות, הכללי של המנהל תפקיד מילוי
(23 במרס  בניסן התשס"ז  ד' יום  2007) עד (20 במרס  התשס"ז
מחוץ המנהל הכללי, איצקוביץ, נחום שובו של עד או (2007

המוקדם. לפי לארץ,

(14 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ד
 (3—56 (חמ

הרצוג יצחק  
התיירות שר __________

.86 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

ציון באסירי להכרה הרשות הרכב על הודעה
משפחותיהם, התשנ"ב-1992 ולבני ציון לאסירי חוק תגמולים לפי

לחוק תגמולים 2(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
ובהתייעצות התשנ"ב-11992, משפחותיהם, ולבני ציון לאסירי
ברשות לחברים מטה  הרשומים את מיניתי הרווחה,  שר עם

מלכות: כהרוג או ציון כאסיר באדם להכרה

50697358 ת"ז ויטן, אריאל

1182900 פרדה אקלום, ת"ז

310106034 ת"ז בוגלה, מתיקו

16009292 ת"ז מקונן, סיסאי

75317818 מאיר עזרי, ת"ז

76853019 ת"ז חבה, יחזקאל

75922211 ת"ז עזרא, דוד

0535813 מאיר בוקעי, ת"ז

גוריון, בן קרית העליה, לקליטת המשרד הרשות: של מענה
ירושלים. ,13061 ת"ד ,2 בנין מס'

(7 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ט
 (3—2394 (חמ

בוים זאב  
העליה לקליטת השר __________

.205 עמ' התשנ"ב, 1 ס"ח

ציון באסירי הכרה ערר לענין ועדת הרכב על הודעה
משפחותיהם, התשנ"ב-1992 ולבני ציון לאסירי חוק תגמולים לפי

תגמולים  4 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
ובהתייעצות התשנ"ב-11992, משפחותיהם, ולבני ציון לאסירי
ועדת הערר לחברי הרשומים מטה מיניתי את שר הרווחה, עם

מלכות: כהרוג ציון או באדם כאסיר הכרה לענין

ראש; יושב ,71661714 ת"ז קמא, (דימ') עזרא השופט (1)

לקליטת השר נציג ,065874604 ת"ז ראובני, בת–שבע (2)
העליה;

אחד מאלה: (3)

הציונית  בפעילות בקי - 309482495 ת"ז יעקב, יצחק (א)
באתיופיה;

__________
.205 עמ' התשנ"ב, 1 ס"ח

הציונית  בפעילות בקי - 73522310 ת"ז יזדי, יעקב (ב)
ערב; בארצות

הציונית  בפעלות בקי - 011261567 ת"ז בוטמן, הלל (ג)
אירופה; במזרח

הציונית  בפעילות בקי - 16964066 ת"ז לונץ, אלכסנדר (ד)
אירופה. במזרח

גוריון, בן קרית העליה, לקליטת המשרד הרשות: של מענה
ירושלים. ,13061 ת"ד ,2 בנין

(7 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ט
 (3—2394 (חמ

בוים זאב  
העליה לקליטת השר

תחילתן מועד ועל הממונה הוראות מתן על הודעה
פנסיוני בייעוץ (עיסוק פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לפי

התשס"ה-2005 פנסיוני), ובשיווק

על  הפיקוח 43 לחוק סעיף סמכותי לפי מודיע בתוקף אני
פנסיוני), ובשיווק פנסיוני בייעוץ (עיסוק פיננסיים שירותים
למתן הסכמים בדבר הוראות נתתי כי התשס"ה-12005,
י"ט באלול  ביום 2006-10-2 שמועד תחילתו בחוזר שירותים

(12 בספטמבר 2006). התשס"ו

בכתובת האוצר משרד של האינטרנט באתר לעיין ניתן
ביטוח  ההון שוק על  הממונה  ובמשרדי  WWW.MOF.GOV.IL

מראש. בתיאום וחיסכון,

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
 (3—3676 (חמ

ענתבי                                                        ידין
ההון ביטוח וחיסכון שוק על __________  הממונה

.19 עמ' התשס"ו, ;918 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

עסקים בהם יום בנקים שייווסף בדבר סניפי הודעה
מנוחה ימי בשל או מהמסלקה ריחוקם בשל בנקאי

מכלל הבנקים השונים בהם
וחיוב זיכוי הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד הוראות לפי

התשנ"ב-1992 בשיקים),

(שירות הבנקאות להוראות 7(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני קובע התשנ"ב-11992, בשיקים), וחיוב זיכוי (מועד ללקוח)
ולענין לקוחות וזיכוי בנקאי, לענין חיוב עסקים יום ייווסף  כי

להלן: כמפורט הבנק בסניף שיק, אי–כיבוד

המקום הבנקשם שם

יום
המנוחה
השבועי

יום של תוספת
להחזרות אחד
ממסרים לגבי
ביום שהוצגו

ערביכאבול בנק
ישראלי

בע"מ

חמישישישי

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
 (3—2398 (חמ

חזקיהו רוני  
המפקח על הבנקים __________

.1481 עמ' התשנ"ב, 1 ק"ת
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אדום דוד מגן במועצת חבר מינוי
התשנ"ב-1992 מגן דוד אדום, תקנון לפי

אדום, דוד מגן לתקנון 11(2)(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
,058535873 ת"ז ספייה, אמין את ממנה אני התשנ"ב-11992,

אדום. דוד מגן במועצת לחבר

(11 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"א
 (3—1069 (חמ

ישראלי                                                  אבי
ועדת המינויים הממשלתית יושב ראש  _________

.842 עמ' התשס"ו, ,1542 עמ' התשנ"ב, 1 ק"ת

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
(הוראת שעה), התשכ"ד-1964 ציבוריים חוק רישום שיכונים לפי

שיכונים רישום לחוק 1א סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בנינים מאשר כי אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת ציבוריים
שנרכשו או ביזמתה, או  מטעמה  או  המדינה  בידי שהוקמו
התשנ"ה בטבת כ"ט יום לפני החלה ובנייתם המדינה ידי  על
חוק לפי שאושרה בתכנית שנכללו או ,(1995 בינואר   1)
התשנ"ט י"ב בטבת יום עד התשכ"ה-21965, והבניה,  התכנון
אישור ממועד בתוך שנתיים החלה ובנייתם (31 בדצמבר 1998)
המתוחמים להלן, המפורטים  המקרקעין  על  כאמור התכנית

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים: בצבע

חלקותגושהמקום

19876,21כרמיאל ,20 ,17 ,16 ,13 ,12
32 ,30-28 ,26-24

בן גוריון 3956417-1אופקים -

40038115אילת ,15 ,12

395156דימונה

38239189-187ערד ,167 ,166

38240210

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים  בהם לעיין  וניתן והשיכון

לקהל.

(12 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ב
 (3—74 (חמ

אפרתי צביה  
מנהלת אגף הפרוגרמות   
והשיכון הבינוי משרד

_________
;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1 ס"ח

עמ' 1646. התשנ"ה, י"פ  

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על מתן צו הארכה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
לידיעת  שהובאה  לאחר כי  החוק), - (להלן  התשנ"ה-11994
השר) הערכת גורמי הביטחון כי השר לביטחון הפנים (להלן -
שלהלן בצו המפורטים ושלוחותיו מוסדותיו האוס, האוריינט

או מטעמה פועלים  או הפלסטינית הרשות של נציגות  הם
בסעיף כנדרש בכתב היתר לפעילותם ניתן לא אשר בחסותה,
בינואר   21) התשס"ז בשבט ב' ביום השר הוציא לחוק, 3(א)
3(ב) לחוק, המורה על הארכת תוקפם של סעיף לפי צו (2007
9 באוגוסט 2001  בתאריכים החוק השר על פי שהוציא הצווים
 4 מתאריכים  בצווים הוארך ושתוקפם  2002 בפברואר  ו–4 
24 ביולי 2003, 23 בינואר 2003, 5 באוגוסט 2002, ,2002 בפברואר
27 ביולי 2005, 30 בינואר 2005, 21 ביולי 2004, 1 בפברואר 2004,
ו–31  בצו מיום 19 בפברואר 2006) 26 בינואר 2006 (אשר תוקן
השר הצו שהוציא של תוקפו על הארכת והמורה ;2006 ביולי
בצווים  הוארך 16 בפברואר 2003 ושתוקפו בתאריך החוק פי על
21 ביולי 2004, 1 בפברואר 2004, 7 באוגוסט 2003, מתאריכים
בצו  תוקן 26 בינואר 2006 (אשר 27 ביולי 2005, 30 בינואר 2005,
אחד לכל בהתייחס ו–31 ביולי 2006, 19 בפברואר 2006) מיום
נוספת לתקופה האמור, בצו המפורטים והמשרדים מהמוסדות

5 בפברואר 2007. ביום החל חודשים שישה של

(22 במרס 2007) בניסן התשס"ז ג'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד

היצף היטל הארכת בחקירה בענין פתיחה על הודעה
סחר, התשנ"א-1991 חוק היטלי לפי

32כו(ב) סעיפים לפי סמכותי בתוקף כי בזאת מודיע  אני
החלטתי  החוק), - התשנ"א-11991 (להלן סחר, היטלי לחוק ו–32
בענין בחקירה לפתוח (6 במרס 2007) ט"ז באדר התשס"ז ביום
של יבוא על היצף  (היטל סחר היטלי צו של תוקפו  הארכת
התשס"ז- שעה), (הוראת העממית)  מסין  מצופים עץ לוחות

הצו). - (להלן 22006

עד בתוקפו הצו  יעמוד לחוק  32כו(ה) לסעיף בהתאם
בענין והתעסוקה המסחר התעשיה שר בידי החלטה לקבלת

תוקפו. הארכת

נושאהחקירה הואטוביןהמסווגים בפרטיהמכס44.11.1200/0,
צו לפי ,44.12.3910/0 ,44.12.3110/4 ,44.11.1400/6 ,44.11.1300/8

התשס"ז-32007. טובין, על קניה ומס והפטורים המכס תעריף

של ויצואן יצרן יבואן, רשאים לחוק 32כח לסעיף בהתאם
בסעיף כאמור  גורם או מעוניין צד כל וכן האמורים הטובין 
זו, לקבל  הודעה פרסום 7 ימים מיום בתוך לבקש, לחוק (1)31
 30 בתוך בכתב, תגובתם, להגיש לידי את וכן מהחלטתי העתק

כאמור. העתק לו שהומצא מיום ימים

כהגדרתו מיודע, צד רשאי לחוק, 30(ג) לסעיף בהתאם
אשר מידע למעט  החקירה, בחומר לעיין לחוק,  28(ג) בסעיף

הוא חסוי. ייקבע כי

להגשת בחקירה, פתיחה מההחלטה על גלוי עותק לקבלת
המען: לפי מטה לחתום לפנות ניתן אחר, בירור לכל או תגובה
ירושלים ,5 ישראל בנק רח' והתעסוקה, המסחר התעשיה משרד

.02-6662939 פקס' ,02-6662621/2 טל' ,91036

(12 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ב
 (3—383 (חמ

פסח ראובן  
היצף על היטל ממונה

והיטל משווה  __________
.662 עמ' התשס"א, ;38 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

.23 עמ' התשס"ז, מק"ח, 2  ק"ת-שיעורי

.57 עמ' התשס"ז, מק"ח, 3  ק"ת-שיעורי

_________
.40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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מן הלשכה חבר 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
התשס"ז בשבט ה' עורכי הדין, בשבתו ביום לשכת של המחוזי
עורך על להטיל החליט ,181/06 בד"מ בתיק (24 בינואר 2007)
עונש ,12035 מס' רישיון ,54125265 ת"ז פרידמן, אמנון דין
מן הוצאה של אחר עונש לכל בחופף הלשכה מן הוצאה של

הלשכה שהוטל עליו.

 24) התשס"ז בשבט ה' מיום הלשכה מן ההוצאה תוקף
.(2007 בינואר

(28 בפברואר 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

מן הלשכה חבר 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
בטבת ג' ביום בשבתו הדין בתל אביב, עורכי לשכת של המחוזי
להטיל החליט ,11/06 בד"מ בתיק (24 בדצמבר 2006) התשס"ז
עונש ,4702 מס' רישיון ,7674617 ת"ז מילר, יונתן דין עורך על

הלשכה. מן הוצאה של

ביום הזמנית הלשכה מתחילת השעייתו מן ההוצאה תוקף
(28 בפברואר 2006). התשס"ו בשבט ל'

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

מן הלשכה חבר 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
י"א ביום בשבתו  בחיפה, הדין עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,131/06 בד"מ בתיק (2007 בינואר   30) התשס"ז בשבט
מס' רישיון ,53721148 ת"ז קבלאוי, חדד דין עורך על להטיל
בשבט התשס"ז מיום י"ד הלשכה הוצאה מן עונש של ,12891 

(2 בפברואר 2007).

(4 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ד
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה, מודיעה אני
המשמעתי  הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ' ביום בשבתו אביב,  בתל  הדין עורכי  לשכת  של המחוזי
החליט ,107/06 בד"מ בתיק (11 בדצמבר 2006), התשס"ז בכסלו
רישיון ,59217372 ת"ז עידית אליטוביץ, עורכת דין על להטיל

בשבט התשס"ז ל' מיום הלשכה מן הוצאה עונש של ,15056  מס'
(18 בפברואר 2007).

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

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
בטבת בחיפה, בשבתו ביום כ"ה של לשכת עורכי הדין המחוזי
על להטיל החליט ,74/06 בד"מ בתיק (15 בינואר 2007) התשס"ז
של עונש ,26810 מס' רישיון ,29203304 בריק, ת"ז יאסר עורך דין

שנים. 3 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה

עד (4 במרס 2007) התשס"ז באדר י"ד מיום ההשעיה תוקף
(3 במרס 2010). י"ז באדר התש"ע יום

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

השעיה זמנית 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
כ"ז ביום בשבתו  אביב, בתל הדין  עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,197/06 בד"מ בתיק (15 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט
רישיון ,307126292 ת"ז הוגו, שלמן דוד דין עורך על להטיל
מיום הדין עריכת במקצוע מעיסוק זמנית השעיה ,16946 מס'
אחרת להחלטה  ועד  (2007 בפברואר   15) התשס"ז בשבט  כ"ז

שתינתן ככל שתהיה.

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

השעיה זמנית 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
כ"ד ביום בשבתו  אביב, בתל הדין  עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,177/06 בד"מ בתיק (12 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט
מס' רישיון ,57419178 ת"ז אלעזר, אייל דין עורך על להטיל
כ"ה מיום הדין מעיסוק במקצוע עריכת זמנית השעיה ,18919
בבקשה סופית להכרעה  ועד (2007 במרס   15) התשס"ז באדר

האמור. לחוק 75 סעיף לפי שהוגשה

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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רישיון ביטול על הודעה
התשל"ז-1976 חדש], [נוסח הרופאים פקודת לפי

סעיף הבריאות לפי שר של הסמכות בתוקף מודיע כי אני
שהואצלה חדש], התשל"ז-11976, [נוסח לפקודת הרופאים 41
ת"ז שגב, לגונן שניתן ,017566 מס' על ביטול רישיון הוריתי לי2,

לאלתר. ,053911194

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
 (3—166 (חמ

זיילר ורדי  
בדימוס שופט __________

.594 עמ ,30 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.2777 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

המימון יחידת סכום שינוי בדבר הודעה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

מפלגות, מימון לחוק 1ג(ב)(3) סעיף להוראות  בהתאם 
יחידת סכום שינוי על הודעה בזה מתפרסמת התשל"ג-11973,
מרס בחודש החל לצרכן: המחירים במדד השינוי עקב המימון,

שקלים חדשים. המימון 1,178,200 יחידת סכום 2007 יהיה

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
 (3—66 (חמ

מנחם אילן  
הציבורית הוועדה ראש יושב
המימון יחידת שיעור לקביעת __________

.114 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

דובב. מושב .1

דובב. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(12 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ד
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.2064 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

קביעת תקנים הודעה בדבר
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיעה, אני
סמכויותיו לפי בתוקף קבע, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור, לחוק 6(א) סעיף

בניה,  במוצרי טבעיים רדיואקטיביים יסודות תכולת - 5098 ת"י
מנובמבר 2002; המהדורה במקום 2007 בא מפברואר

מגובה  נפילה מפני להגנה אישי מגן ציוד 1849 חלק 1 - ת"י
בחינה תחזוקה, שימוש, להוראות כלליות דרישות -
במקום  מפברואר 2007 בא תיקון, סימון ואריזה, תקופתית,

;1995 המהדורה מינואר

__________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

מגובה  נפילה מפני להגנה אישי מגן ציוד חלק 3.1 -  1849 ת"י
מפברואר קשיח, קו עיגון מונחים הכוללים נפילה בולמי -

מאפריל 1999; המהדורה במקום 2007 בא

מגובה  נפילה מפני להגנה אישי מגן ציוד 1849 חלק 3.2 - ת"י
מפברואר גמיש, קו עיגון מונחים הכוללים נפילה בולמי -

מאפריל 1999; המהדורה במקום 2007 בא

מגובה  נפילה מפני להגנה אישי מגן ציוד 1849 חלק 4 - ת"י
המהדורה  במקום בא  2007 מפברואר זעזועים, בולמי -

;1999 מינואר

לשתיה:  המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 17 - ת"י
כלוריד ופוליאלומניום הידרוקסיד כלוריד פוליאלומיניום

;2007 מפברואר סולפט, הידרוקסיד

לשתיה:  המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 18 - ת"י
;2007 מפברואר גופרתית, נחושת

לשתיה:  המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 20 - ת"י
;2007 מפברואר תיו-סולפט, נתרן

לוחות ואריחים  טבעית: מאבן מערכת רצפה 5566 חלק 1 - ת"י
;2007 מפברואר לריצוף,

מפברואר  של ארגונים, לאחריות חברתית הנחיות - 10000 ת"י
;2007

מערכות  - אבטחה טכניקות מידע: טכנולוגיות -  27001 ת"י
במקום  2007 בא מפברואר דרישות, - מידע אבטחת לניהול

7799 חלק 2 ממאי 2004; ת"י

קשיח  כלורי מפוליוויניל ואבזרים צינורות 74422 חלק 6 - ת"י
להתקנה תת–קרקעית, להנחה הוראות - מים להובלת

 2 חלק   532 ת"י  במקום בא  2007 מפברואר ולבדיקות,
.2000 מדצמבר

(28 באפריל 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—96 (חמ

זיוה פתיר  
של הכללית המנהלת

הישראלי התקנים מכון

בתקנים שינויים בדבר הודעה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיעה, אני
סמכויותיו לפי בתוקף שינה, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור, לחוק 6(א) סעיף

בדיקה  שיטות - בניה חומרי של בשרפה תגובות - 755 ת"י
מיוני  2 מפברואר 2007 למהדורה מס' תיקון גיליון וסיווג,

מיולי 1998; התיקון 1997 ולגיליון

תיקון  גיליון כלליים, עקרונות פלדה: גדרות 4273 חלק 1 - ת"י
מדצמבר 1998; 1 מפברואר 2007 למהדורה מס'

צינורות  מפוליאתילן: ואבזרים צינורות -  2 חלק   4476 ת"י
וגשמות נזקים צפיפות גבוהה במערכות בעלי פוליאתילן

 2007 מפברואר   1 מס' תיקון גיליון התקנה, הוראות -
.2003 מנובמבר למהדורה

(28 בפברואר 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—96 (חמ

זיוה פתיר  
של הכללית המנהלת

הישראלי התקנים מכון __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח
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סטטיסטיקה עיבוד על הודעה
התשל"ב-1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי

חדש], התשל"ב- [נוסח לפקודת הסטטיסטיקה 16 סעיף לפי
 2007 ינואר לחודש מדד המחירים לצרכן כי מודיע אני ,11972

להלן: כמפורט היה

נקודות; 99.0 - 2006 בסיס ממוצע המדד על (1)

נקודות; 102.7620 - 2002 בסיס ממוצע המדד על (2)

נקודות; 109.7498 - 2000 בסיס ממוצע המדד על (3)

נקודות; 116.7738 - 1998 בסיס ממוצע המדד על (4)

נקודות; 446.9635 - 1987 בסיס ממוצע המדד על (5)

נקודות; 793.3603 - 1985 בסיס ממוצע המדד על (6)

 28,111,501.1459  -  1951 ספטמבר לבסיס מקושר המדד (7)
נקודות.

(19 בפברואר 2007) התשס"ז באדר א'
 (3—892 (חמ

יצחקי שלמה  
הממשלתי הסטטיסטיקן __________

התשל"ח, ס"ח ;500 עמ' ,24 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  

סטטיסטיקה עיבוד על הודעה
התשל"ב-1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי

חדש], התשל"ב- [נוסח לפקודת הסטטיסטיקה 16 סעיף לפי
 2007 פברואר לחודש לצרכן המחירים מדד כי מודיע אני ,11972

להלן: כמפורט היה

נקודות; 98.7 - 2006 בסיס ממוצע המדד על (1)

נקודות; 102.4506 - 2002 בסיס ממוצע המדד על (2)

נקודות; 109.4172 - 2000 בסיס ממוצע המדד על (3)

נקודות; 116.4199 - 1998 בסיס ממוצע המדד על (4)

נקודות; 445.6091 - 1987 בסיס ממוצע המדד על (5)

נקודות; 790.9561 - 1985 בסיס ממוצע המדד על (6)

 28,026,314.78  -  1951 ספטמבר לבסיס מקושר המדד (7)
נקודות.

(19 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ט
 (3—892 (חמ

יצחקי שלמה  
הממשלתי הסטטיסטיקן __________

התשל"ח, ס"ח ;500 עמ' ,24 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  

נפט בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
העברת (2006 בדצמבר   28) התשס"ז בטבת ז' ביום אישרתי
שהשותפים  כך ו–315/"אלי"2  314/"גיא"2 ברישיונות זכויות

כדלקמן: יהיו האמורים ברישיונות זכויותיהם והרכב

__________
.322 עמ' התשי"ב, 1   ס"ח

.4973 עמ' התשס"ו, ;3062 עמ' התשס"א, 2   י"פ

NOBEL ENERGY MEDITERRANEAN47.059%

מוגבלת שותפות קידוחים 25.500%דלק

מוגבלת שותפות נפט, חיפושי 23.000%אבנר

בע"מ ונכסים השקעות 4.441%דלק

הכל 100.000%סך

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה

נפט של זכויות בדבר פקיעתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

על התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 סעיף מודיע לפי אני
כ"ב  ביום ו–315/"אלי"2  314/"גיא"2 הרישיונות של פקיעתם

(12 בינואר 2007). התשס"ז בטבת

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1   ס"ח

.4973 עמ' התשס"ו, ;3062 עמ' התשס"א, 2   י"פ

בבתי המשפט רשומות ביעור הודעה על
משפט תיקי בתי של וביעורם (שמירתם תקנות הארכיונים לפי

התשמ"ו-1986 דתיים), דין ובתי

וביעורם  (שמירתם הארכיונים 4 לתקנות לתקנה בהתאם
אני התשמ"ו-11986, דתיים),  דין ובתי המשפט בתי תיקי  של
מבקש לבער המשפט לענינים מקומיים באריאל, בית מודיע כי

להלן: ארכיוני כמפורט חומר

2003-1987 השנים בין קטנות, תביעות תיקי

1996-1985 השנים בין אזרחיים, תיקים

2003-1991 השנים בין קנס, ברירת של תיקים

1999-1988 השנים בין לפועל, הוצאה - סגורים תיקים

ומדגם תיקים. מבחר לצמיתות מהחומר יישמרו

(5 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ו
  (3—82 (חמ

פרוינדליך יהושע  
המדינה גנז __________

.1342 עמ' התשמ"ו, 1   ק"ת

מטפחים לרישום זכות בקשות הודעה בדבר תיקון
צמחים, התשל"ג-1973 זני של מטפחים חוק זכות לפי

צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22(א) לסעיף בהתאם
לרישום בקשות בדבר ההודעה כי מודיעה אני התשל"ג-11973,
הזן בתיאור מס' 3946/06, שבבקשה כך מטפחים2 תתוקן זכות
אליפטים קטנים זיקים עם יחיד פרחים "דור במקום ותכונותיו,

__________
.92 עמ' התשנ"ו, ;23 עמ' התשמ"ד, ;272 עמ' התשל"ג, 1   ס"ח

552 ועמ' 554. עמ' התשס"ו, 2   י"פ
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אליפטים. קטנים זיקים עם יחיד פרחים "דור יבוא "RHS 70B
 RHS טבעת  בעל כהה מרכז עם  RHS 155A לבן פרח צבע

."70B

(22 במרס 2007) בניסן התשס"ז ג'
 (3—235 (חמ

סגן–כהן מיכל  
מטפחים זכות רשם

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  2 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בתמוז ח' מיום בישיבתה מגידו, האזורית המועצה מינתה
למנהל ,027742261 רוכל, ת"ז את שגיא (4 ביולי 2006) התשס"ו

החוק האמור. ארנונה לענין

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
 (3—265 (חמ

חנן ארז  
מגידו האזורית המועצה ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  2 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ז בכסלו ה' מיום בישיבתה באקה-ג'ת, עיריית מינתה
לענין ארנונה למנהל מואסי, ח'אלד את (2006 בנובמבר   26)

האמור. החוק

(7 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ט
 (3—265 (חמ

ולד יצחק  
באקה-ג'ת עיריית ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח

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

התשכ"ט-1969

הרישום גושי הזכויות של לוחות הודעה כי בזה נמסרת
נגב   400391 אילת,   40130 שבע,  באר  38126 ,38183 מס'
נגב   400466 ,400465 (שריעה),  נגב  400463 ,400462 (ג'ביבאת),
(אלסיר), 400476 נגב  (כורנוב), 400474 נגב 400454 נגב (שלאלה),
(2007 בפברואר   7) התשס"ז בשבט י"ט ביום הוצגו (אלע'רה),
קרית הסדר המקרקעין, פקיד בלשכת יום לעיון שלושים למשך
הדרום, מחוז על הממונה שבע, באר ,4 התקוה רח' הממשלה,

שבע. באר ועיריית אילת, עיריית שבע, באר ,4 התקוה רח'

(7 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ט
דניאל אוסטר  

מקרקעין הסדר פקיד
דרום הסדר אזור

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

1943 ,( ציבור לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- התכנית),  (להלן ענ/125  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
,4279 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
לתכנון המקומית  הוועדה בזה מוסרת  ,1718 עמ' התשנ"ה,
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן עירון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

. וסעיף סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע

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

החזקה בה. את ימסור מיד בקרקע האמורה  אדם המחזיק

תוספת

גוש
חלקי

חלקות
חלקות

ייעודבשלמות

דרך2 עד 87505

דרך11 עד 14

דרך15 עד 16

דרך20

לבניני21 שטח
ציבור

דרך24 עד 25

דרך28

דרך30

דרך38 עד 43

דרך45 עד 48

דרך49

דרך1 עד 87515

דרך11 עד 12

דרך15

דרך23 עד 24

דרך26 עד 31

דרך34 עד 35

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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גוש
חלקי

חלקות
חלקות

ייעודבשלמות

דרך, שטח875136
פתוח ציבורי

דרך, שטח37
פתוח ציבורי

ציבורי38 שטח
פתוח

ציבורי39 שטח
פתוח

דרך60

דרך64

דרך65

דרך67

דרך68

דרך69 עד 72

דרך40

דרך55

דרך, שטח87528
פתוח ציבורי

דרך9 עד 13

דרך19

דרך20 עד 22

קברות25 בית

למבנה26 שטח
ציבורי

דרך29 עד 56

דרך, שטח58
פתוח ציבורי

דרך59 עד 60

ציבורי62 שטח
פתוח

דרך71

דרך73 עד 74

דרך87533

דרך8

דרך9

דרך15

דרך17

דרך21

דרך22

דרך23

דרך, שטח24
ציבור לבניני

דרך27

דרך28

דרך30

גוש
חלקי

חלקות
חלקות

ייעודבשלמות

דרך875332

דרך36

דרך40

דרך41

דרך46

דרך47

דרך48

דרך50

דרך55

דרך, שטח59
למיתקנים
הנדסיים

דרך87542

דרך3

דרך6

דרך8

דרך10

דרך11

דרך18

דרך19

דרך20

דרך38

דרך39

דרך41

דרך44

דרך45

דרך46

דרך47

דרך50

דרך51

דרך52

דרך53

דרך87562

דרך3

דרך4

דרך5

דרך6

דרך10

דרך11

דרך12

דרך13

דרך15

דרך16

דרך17

דרך18
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גוש
חלקי

חלקות
חלקות

ייעודבשלמות

דרך875619

דרך20

דרך21

דרך22

דרך32

דרך33

דרך34

דרך35

דרך36

דרך37

לבניני42 שטח
ציבור

דרך, שטח45
ציבור לבניני

דרך, שטח46
ציבור לבניני

דרך47

דרך48

דרך50

דרך55

דרך56

דרך87582

דרך4

דרך5

דרך6

דרך7

דרך, שטח14
פתוח ציבורי

דרך, שטח16
פתוח ציבורי

דרך, שטח17
פתוח ציבורי

דרך, שטח19
פתוח ציבורי

דרך, שטח20
פתוח ציבורי

דרך, שטח21
פתוח ציבורי

דרך, שטח22
פתוח ציבורי

דרך23

דרך24

דרך25

דרך26

דרך28

גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

דרך875832

דרך, שטח33
פתוח ציבורי

דרך, שטח34
ציבורי פתוח,
למבנה שטח

ציבור

דרך, שטח35
פתוח ציבורי

דרך36

דרך37

דרך45

דרך46

דרך47

דרך48

דרך49 

דרך50

דרך51

דרך, שטח52
לבניני ציבור

דרך, שטח55
ציבור לבניני

דרך56

דרך57

דרך58

דרך59

דרך60

דרך, שטח61
ציבור לבניני

דרך62

דרך63

דרך64

דרך65

דרך66

דרך67

דרך68

דרך, שטח69
פתוח ציבורי

דרך70

דרך72

דרך73

דרך74

דרך76

דרך, שטח77
פתוח ציבורי

דרך, שטח78
פתוח ציבורי
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גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

ציבורי875879 שטח
פתוח

דרך, שטח80
פתוח ציבורי

דרך, שטח81
ציבור לבניני

דרך82

דרך84

דרך85

דרך86

דרך87

דרך88

דרך89

דרך90

למבני87595 שטח
ציבור

דרך, שטח6
ציבור לבניני

דרך7

דרך9

דרך10

דרך13

דרך20

דרך, שטח21
ציבור לבניני

דרך22

דרך23

דרך24

דרך25

דרך26

דרך27

דרך30

דרך, שטח31
ציבורי פתוח,

לבניני שטח
ציבור

דרך34

דרך37

דרך38

דרך39

דרך40

דרך41

ציבורי36 שטח
פתוח

דרך876084

דרך85

גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

דרך876086

דרך89

דרך91

דרך1 עד 87612

דרך4

דרך6

דרך7 עד 10

דרך13 עד 25 

דרך27 עד 31

למבנה32 עד 33  שטח
ציבור

דרך34 עד 37

דרך38 עד 40

דרך7 עד 876210

דרך13

דרך17 

דרך24 עד 27

דרך28 עד 29

דרך31

דרך32 עד 33

דרך4 עד 6 8763

דרך10 עד 16

דרך19

דרך28

דרך30

דרך31

דרך32

דרך34

דרך37

דרך39 עד 45

דרך47

דרך48

דרך49 עד 61

דרך1 עד 87644

דרך14 עד 876518

דרך21 עד 27

דרך29 עד 35

דרך36 עד 39

דרך44

דרך46

דרך13 עד 876814

דרך10

דרך15 עד 16

דרך23
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גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

דרך27 עד 876928

דרך31 עד 33

דרך35 עד 38

דרך39 עד 44

דרך33

דרך40

דרך877344

דרך, שטח45
ציבור לבניני

דרך, שטח49
ציבור לבניני

דרך46 עד 47

דרך52 עד 54

דרך1 עד 877412

דרך15 עד 18

דרך24

דרך27 עד 29

דרך43 עד 54

דרך58

דרך61 עד 66

דרך69 עד 877571

דרך, שטח73
ציבור לבניני

דרך75 עד 83

דרך1 עד 2

דרך3 עד 6

דרך8 עד 9

דרך10

דרך12 עד 16

דרך17 עד 18

דרך20 עד 22

דרך, שטח23
פתוח ציבורי

דרך24 עד 25

דרך, שטח26
פתוח ציבורי

דרך, שטח27
פתוח ציבורי

דרך28

דרך, שטח29
פתוח ציבורי

דרך30 עד 32

דרך, שטח33
פתוח ציבורי

דרך, שטח34
פתוח ציבורי

גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

דרך35 עד 877540

דרך43 עד 47

דרך48 עד 56

דרך5 עד 87766

דרך8 עד 12

דרך15 עד 19

דרך21 עד 28

דרך29 עד 30

דרך32

דרך36

דרך4 עד 87796

דרך, שטח7
פתוח ציבורי

דרך13 עד 25

דרך, שטח26
ציבור, לבניני
ציבורי שטח

פתוח

דרך29

דרך31

דרך40

דרך, שטח47
ציבור לבניני

דרך, שטח48
ציבור לבניני

דרך51 עד 53

דרך58

דרך60 עד 66

דרך1 עד 87822

דרך6

דרך7 עד 8

דרך, שטח10 עד 11
ציבור לבניני

דרך12 עד 14

דרך, בית23
קברות

דרך18 עד 22

לבניני26 שטח
ציבורי

דרך27

דרך29 עד 31

דרך38 עד 44

דרך50 עד 51 

דרך, שטח52 עד 54ד
ציבור לבניני
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גוש
חלקי

חלקה
חלקות

ייעודבשלמות

דרך, שטח878256
לבניני ציבור

דרך57

דרך11 עד 878314

ציבורי15 שטח
פתוח

ציבורי16 שטח
פתוח

ציבורי22 שטח
פתוח

ציבורי25 שטח
פתוח

דרך26 עד 27

דרך30 עד 34

וכל בכפר עארה, הוועדה במשרדי התכנית מופקד העתק
הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(23 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ה'
     (3-2 (חמ
ג'בארין סובחי מוחמד    

המקומית הוועדה ראש  יושב
עירון ולבניה לתכנון

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

ובניה בע"מ הנדסה ניהול - טל-רם
(51-212219-3 (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 ,14.2.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז שדה, אברהם את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ירושלים, ,59 סיני מדבר מרח' ,009386665

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 אברהם שדה,

3940 חלקה 26 בע"מ גוש
(51-041166-3 (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 ,11.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

בן גוריון מרח' יגנס, רן את עו"ד ולמנות מרצון את החברה לפרק
החברה. למפרק ברק, בני ,1

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, יגנס, רן

וצנרת בע"מ תשתית ניר יובל
(51-226061-3 (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 ,15.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ליפמן,  מנשה ציון את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ים, בת ,28 סוקולוב מרח' ,9054974

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 ליפמן, מנשה ציון

וגימור בע"מ צביעה מוצרי פאר
(51-338911-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקת 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 ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אודליה חממי, למפרקת את ולמנות את החברה מרצון לפרק

החברה.

עו"ד מרב פלח,  
 באת כוח החברה

בעבודה בע"מ יצירתיים פתרונות קריאטיביטי
(51-330024-4 (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 ,14.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
טשורני, אופיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
למפרק ,03-6203406 טל' כלל, תל אביב, בית ,5 דרויאנוב מרח'

החברה.

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 עו"ד, רו"ח, טשורני, אופיר
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נוחים בע"מ חלומות
(51-320108-7 (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
החלטה התקבלה ,12.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רבינסקי, עמירה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת לציון, ראשון ,UMI ,11 לוי משה

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, רבינסקי, עמירה

כמלנד בע"מ
(51-367261-8 (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 ,19.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רודשטיין,  ויטלי את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
כלל, מרכז ,97 יפו מרח' אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,314097122

החברה. למפרק ירושלים, ,823 משרד

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 רודשטיין, ויטלי

השקעות (1998) בע"מ נפרטיטי
(51-257868-3 (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 ,19.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,000472688 הלפרין, ת"ז דני מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ברק, בני ,1 בן גוריון משד'

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 הלפרין, דני

(2002) בע"מ לביטוח סוכנות בצפון תמורה
(51-321376-9 (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
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שר-ישראל, מיכל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,6 המגשימים

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 שר-ישראל, מיכל

פנסיוני בע"מ יעוץ תמורה
(51-119639-6 (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
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שר-ישראל, מיכל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,6 המגשימים

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 שר-ישראל, מיכל

בע"מ (1995) חיים לביטוח סוכנות א.ר. לייף
(51-215452-7 (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
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שר-ישראל, מיכל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,6 המגשימים

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 שר-ישראל, מיכל



17.4.2007 התשס"ז, בניסן כ"ט ,5650 הפרסומים ילקוט 2314

ביטוח בע"מ סוכנות אורן
(51-313576-4 (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 ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
המסגר מרח' אטלי, אייל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,26

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 אייל אטלי,

גוטמן דולב בע"מ
(51-357247-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרקים 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 ,18.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברקת מרח' גוטמן, שוקי את ולמנות מרצון החברה את לפרק
למפרקי אביב, תל ,74 הגולן מרח'  דולב,  וערן חנה,  פרדס  ,7

החברה.

עו"ד סגל,         עמיר
כוח החברה בא  

בע"מ אחזקות גרופ ג'י
(51-364326-2 (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
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
אלפי ,17 אדיר מרח' ,55358923 ת"ז ליבנה, יגאל את ולמנות

החברה. למפרק מנשה,

עו"ד          עמי סדן,
כוח החברה בא  

בע"מ לייף פאלם
(51-340175-2 (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
החלטה נתקבלה ,19.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גורן, צבי את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק מיוחדת
יכולת  על שהוצהר לאחר וזאת החברה, למפרק ,042996504

חודשים. שנים עשר בתוך חובותיה לפרוע את החברה

מפרק גורן, צבי

בע"מ דפוס שרותי פ.ס.א.ג.
(51-203759-9 (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 ,24.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
רח' שמשי, יצחק עו"ד מביניהם, במשרדו של המאוחר לפי זו,
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 שד"ל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                אליהו סופר,

בע"מ אינס ריסקס אנד (אף.אר.אי.אל.) פיננשל
(51-276844-1 (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
הרשום במשרדה ,12.00 בשעה ,27.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח סופי רמת גן, לשם ,17 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

בע"מ סרויסס מקאדן

 macudene services ltd
(51-316212-3 (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
הרשום במשרדה ,13.00 בשעה ,27.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

בע"מ הולדינגס אירופיין נוסטרה
(51-284036-4 (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
הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,27.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
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של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,
החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

בנוול בע"מ
(51-276842-5 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,27.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

בע"מ אקספנדר
(51-246119-5 (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
הרשום במשרדה ,11.00 בשעה ,27.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

ישראל בע"מ השקעות אפ ג'י אל
(51-340192-7 (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
של הרשום במשרדה ,17.00 בשעה ,29.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
מרכז ושות', גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס, אצל החברה,
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מן,                                                ריצ'רד

בע"מ סופטוור ישראל סיסטמס סיבל
(51-302697-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פוקס, הרצוג, אצל ,10.00 בשעה ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
תל אביב, לשם ,4 ויצמן רח' אסיה, בבית דין, עורכי ושות', נאמן

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

החברה. של ובניירות

מפרק חורב,                                                משה

בע"מ יוניסרב
(51-381928-4 (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
זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,6.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
,1493 ת"ד ,31 שזר שד' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,84114 שבע באר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, מזוז,                                                יניב

מלון בע"מ בתי טלרום תפעול
(51-304760-5 (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
שלאחר הראשון העסקים ביום או ,3.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל

מביניהם,  המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד 30 ימים חלוף
ונוטריונים, דין עורכי ושות', פירון מ' במשרדי ,10.00 בשעה
דוח הגשת לשם  גן,  רמת ,19 קומה ,16 סילבר הלל אבא רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מלאך,                                                רן

בע"מ ומסחר תכנון יעוץ או.אנ.סי
(51-293155-1 (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
אבן רח' המפרק, אצל ,12.00 בשעה ,3.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,76 גבירול
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, גבריאלי, יוסף

ביטוח בע"מ עדיאב סוכנות
(51-056962-7 (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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החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,13.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,21 קומה ,53 השלום דרך
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת עו"ד,                                                ויקי לוי,

בע"מ עסקי יעוץ אר.איי.אס.אייץ'.
(51-381635-5 (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
ברח' זו, בשעה 16.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס הנ"ל

גן. רמת ,5 ז'בוטינסקי

אחד  (כל חג שבת או או יום ו' הוא אם היום ה–30 כאמור
ראשון ביום האסיפה תתכנס חג) יום - להלן ייקרא אלו מימים
המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם חג,  יום שלאחר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, שירי,                                                אלון

בע"מ התיכון מזרח בליץ
(51-329988-3 (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 ,17.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנהל בלנקי, מיכאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה, למפרק החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרק מיכאל בלנקי,

אינוסטמנטס בע"מ סאצ'ו אריאל
(51-123727-3 (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 ,20.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ישראלי, אצל איתן עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,25 קומה ,1 עזריאלי ממרכז דין, עורכי בן–צבי, ישראלי, משרד

החברה. למפרק ,67021 אביב תל

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, ישראלי, איתן

בע"מ  סוכנות - כלל טלטל
(51-299376-7 (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
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנחם מדרך רון אוז'לבו, מרצון ולמנות את החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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 אוז'לבו, רון

בע"מ שרון דניאל לכלות סטודיו
(51-256496-4 (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 ,23.12.2004 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' טביב, אופיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,25 פבריגט

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, טביב, אופיר

בע"מ וונטרס מדיקל פוקס
(51-327803-6 (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 ,11.4.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז עדי פוקס, ד"ר את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק גדרה, ,25 רמז מרח' ,15277965

מפרק פוקס, עדי ד"ר



2317 17.4.2007 התשס"ז, בניסן כ"ט ,5650 הפרסומים ילקוט

בע"מ אחזקות גלבוע עפר
(51-369709-4 (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 ,29.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הבנים מרח' גלבוע, עופר ולמנות את מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רמות השבים, ,4

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 גלבוע, עופר

דין  עורכי - חברת ושות' לוינסון י.
(51-329265-6 (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
החלטה התקבלה ,18.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
טילר, ת"ז לוי דורית עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת ,53536538

מפרקת עו"ד, טילר, לוי דורית

אהוד פורת, משרד עורכי דין
(51-306130-9 (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
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פורת, אהוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52520 גן רמת 3א, ז'בוטינסקי

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, אהוד פורת,

ירושלים בע"מ הקודש סוכות עיר
(51-261452-0 (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 ,20.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

ת"ז ישראל,  עזריאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
החברה. למפרק ירושלים, ,1 הרב אלמושנינו מרח' ,013398912

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 ישראל, עזריאל

בע"מ חקלאית תוצרת סיטונית
(51-087451-4 (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 ,6.9.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רנד, פטר אברהם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,04-8554949 טל' חיפה, ,6 בן גוריון משד'

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, רנד, פטר אברהם

בע"מ והשקעות לבניין חברה ספקטור ז.ר.
(51-133610-9 (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
החלטה התקבלה ,28.3.2007 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,

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

מפרק עו"ד, ספקטור, עדי

בע"מ פיננסי ויעוץ השקעות עתיד ק.פ
(51-307735-4 (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 ,20.3.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
גסאן, קאדרי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק  גן,  רמת  ,1723 ת"ד ,1/4 בנימין מרח' ,035670884 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, גסאן, קאדרי

בע"מ עולמית שיש
(51-209958-1 (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
החלטה התקבלה ,18.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממגדל עו"ד יהושע סרגני, את החברה מרצון ולמנות את לפרק
למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' העיר, שער אביב, משה

החברה.

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, יהושע סרגני,

בע"מ  ובניה הנדסה - ניהול טל-רם
(51-212219-3 (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
במשרד של המפרק, ,10.00 בשעה ,20.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,59 סיני מדבר רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שדה,                                                אברהם

בע"מ מטצ' דואל
(51-383216-2 (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
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,28.5.2007 תתכנס ביום
המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,97/823 יפו רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

זר אביב        יעקב צ'רניאבסקי סיניה

דיאנה צ'רניאבסקי זאב גרוס           

                מ פ ר ק י ם

בע"מ ראם גני
(51-358498-7 (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
אביטן, עמי המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,28.5.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם גת,  קרית ,7/6 לכיש שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אביטן,                                                עמי

בע"מ ד.ד.ל.
(51-087859-8 (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
דואר, יוסף המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,28.5.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם סבא,  כפר ,101 ויצמן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק דואר,                                                יוסף

בע"מ תעשיות רהיטים שיווק פרדי
(51-291160-3 (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
במשרדי ,18.00 בשעה ,29.5.2007 שלישי, ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם נשר, ,47 התעשיה רח' ניהול, שירותי ג.מ.א.
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גור,                                                יהודה

בע"מ גיימינג אטלנטיס
(51-379599-7 (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
,8 המלך שאול בשד' ,15.00 בשעה ,29.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,17 קומה חרמון, אולם משפט, אמות בית
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, פולניגר, נתנאל
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דוד בע"מ האחים בן
(51-070420-8 (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
החברה, במשרדי ,11.30 בשעה ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,7 הדפוס בית רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                עודד בן דוד,

בע"מ וסוכנויות הנדסה מקסים א.ס.
(51-288955-1 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,43 טשרניחובסקי רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק סבה,                                                אדם

בע"מ (1993) רעות חיתום הנפקות ברק
(51-188199-7 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם מכבים-רעות, ,15 קורל החברה, רח' של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק כהן,                                                רמי

2002 בע"מ  המכון לרפואת ריאה והערכת נכות
(51-334966-2 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,3 שפרינצק רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שמעון שפיצר, ד"ר

בע"מ וטריידינג אינג'ינירינג אכוד
(51-280970-8 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                                סטיבן סלום,

בע"מ בים מקום
(51-301581-8 (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
ברח' יהודה הנשיא ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,29
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק סגל,                                                אהד

בע"מ קוביס מ.
(51-293881-2 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם השרון, רמת ,12 יוחאי בר רח'  החברה,  של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק נעמן,                                                 מיקי

בע"מ הררי את כהן
(51-265996-2 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם יאיר, כוכב ,55 גלעד רח' החברה,  של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק הררי,                                                עמוס
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2003 בע"מ  פבלישרס אלבום
(51-333732-9 (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
חיים עו"ד המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,12.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,41 שפרן, רח' בלוך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שפרן,                                                חיים

דלומי אשר בע"מ
(51-236019-9 (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
המפרקת, במשרד ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,4 פנקס רח' דלומי,  מיכל  עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, דלומי, מיכל

בע"מ גבירול אבן ברחוב מרים נחלת
(51-033198-6 (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
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,9 טברסקי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שריג,                                                יצחק

דין עורכי חברת בן–ארוש רויטל
(51-328528-8 (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
תל אביב, לשם ,12 רח' קפלן ,10.00 בשעה ,1.7.2007 תתכנס ביום
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת

כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה
החברה. של ובניירות

מפרקת בן–ארוש,                                                רויטל

בע"מ אחזקות יבנה א.ד.ב.ש.
(51-206298-5 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
יבנה צפוני, תעשיה  אזור ,1 הירדן רח' בע"מ, (2003) ד.א.ש.ק
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,70600
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד,                                                דורון בראש,

בע"מ טכנולוגיות שבע א.ר.
(51-230518-6 (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 ,9.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 התמר מרח' צבי, הר רן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק יהוד,

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

עו"ד סומך,           חן
כוח החברה בא  

בע"מ (2001) מקור הוד בר
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 ,1.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דרך מרח'  בראון, יעקב את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. השרון, למפרק הוד ,79 רמתיים

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 בראון,           יעקב


