
רשומות

הפרסומים ילקוט

3312   ........................................... דיין של כהונתו גמר על הודעה

3312   .................................... מקרקעין רשם של בסמכות הסמכה

3312   .. במקרקעין זכויות הסדר פקודת לפי הסדר פקיד מיני

לפי פקודת על הגבייה ופקידי גבייה  מינוי ממונים

3312 (גבייה)...................................................................   המסים

3313 ממאסר........................   על–תנאי שחרור חוק לפי מינויים

(סדרים רחצה מקומות הסדרת צו לפי מפקח  הסמכת

3313   ......................... רחצה מוכרזים) ואיסורים במקומות

3314 במחוללי מחלות...............................   למחקר מינוי מועצה

3314 במחוללי מחלות.........   למחקר מועצה ראש מינוי יושב

ומסילות הברזל פקודת הדרכים לפי  הרשאת רשות

3314 ופיתוח)....................................................................   (הגנה

לענייני של המשרד תמיכות לחלוקת כספי  מבחנים

להנצחת זיכרון הפועלים ציבור  גמלאים למוסדות

3314 השואה..................................................................................  

 

3318   .......... לעבודה בית דין רשם של בדבר סמכותו הודעה

3318 יבוא בהיצף   על תלונה בעניין בחקירה פתיחה הודעה על

3318 מיתאר ארצית.....   תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר

הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול  צו

3318 והטלפיים.............................................................................  

3318 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

3319 (כסיפה).......................   ארנונה מנהל מינוי בדבר הודעה

3320 לארנונה (תמר)................   ערר ועדת מינוי הודעה בדבר

3320   ..................................... לוחות זכויות הצגת הודעות בדבר

3320   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

3323   ............................................. מוות הצהרות חוק לפי הודעה

3324 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

3328   ....................... השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

3329   ............................................................... הודעות מאת הציבור

3337 בנק ישראל...........................................   של דוחות שבועיים

עמוד                              עמוד         
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דיין של גמר כהונתו בדבר הודעה
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

אני התשט"ו-11955, הדיינים, לחוק 24 לסעיף בהתאם
ראש אבות סלומון, שמעון ברוך הרב של כהונתו גמר מודיע על
התשס"ט באדר י"ז תקוה, ביום האזורי בפתח הרבני הדין בית

פטירתו. עקב (13 במרס 2009),

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג
 (3—643 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.295 עמ' התשס"ד, ;50 עמ' התשמ"ד, ;68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

מקרקעין רשם של בסמכות הסמכה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

המקרקעין, לחוק 116(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
רכז ,57920845 ת"ז חדד, את אורי מסמיך אני התשכ"ט-11969,
מקרקעין של רשם בסמכויות רחובות, עסקאות מקרקעין) (בוחן

האמורה. הלשכה של הפעולה לאזור

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.259 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

הסדר פקיד מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח במקרקעין זכויות הסדר פקודת לפי

במקרקעין  זכויות הסדר 4 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז אריאלי, תמר את ממנה אני התשכ"ט-11969, חדש], [נוסח
את יכלול סמכותה אזור כי וקובע הסדר, לפקיד ,033103391

מקרקעין. להסדר הלשכות כל של הפעולה אזורי

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
 (3—1437 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.293 עמ' ,13 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

הגבייה ופקיד גבייה מינוי ממונה על
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,50211218 ת"ז חזן, בני קרית אתא מנכ"ל עיריית את ממנה אני
קרית בעיריית הגבייה מחלקת מנהלת ואת הגבייה, על לממונה
לעניין וזאת גבייה, לפקידת ,022220958 סגל, ת"ז אתא, רונית
במשק ההסדרים  חוק מכוח המוטלת כללית ארנונה גביית 
התשנ"ג- התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה
דין ולעניין על פי לעיריה המגיעים וגביית תשלומי חובה ,21992
העונשין,  לחוק  70 בסעיף כמשמעותם  קנסות  של גבייתם 

מקומיים. לעניינים המשפט בית שפסק התשל"ז-31977,

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

התשס"ד, עמ' 501. ס"ח ;1374 עמ' (ע) ב', כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

.226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

הגבייה ופקיד גבייה מינוי ממונה על
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
,028744472 פרץ, ת"ז צחי עיריית גבעת שמואל גזבר ממנה את
גבעת בעיריית חניה מדור מנהלת ואת הגבייה, על לממונה
וזאת גבייה, לפקידת ,059149930 ת"ז טויטו, פרץ ורד שמואל,
ההסדרים חוק מכוח  המוטלת כללית ארנונה גביית  לעניין
התשנ"ג- התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק
דין ולעניין על פי לעיריה המגיעים וגביית תשלומי חובה ,21992
העונשין,  לחוק  70 בסעיף כמשמעותם  קנסות  של גבייתם 
לעיריה מקומיים לעניינים המשפט בית שפסק התשל"ז-31977,
עזר לגבעת חוק קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי ולצורך גביית

התשס"ג-42003. וחנייתו), רכב (העמדת שמואל

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.501 עמ' התשס"ד, ס"ח ;1374 עמ' (ע) ב', כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

.226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

.251 עמ' התשס"ג, 4  ס"ח

הגבייה ופקיד גבייה מינוי ממונה על
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
החברה - הגליל פלג בתאגיד כספים חטיבת ראש את ממנה
לממונה ,056075161 ת"ז שוסב, אדי בע"מ, וביוב למים האזורית
,010158541 ת"ז יוטבת, יצחק גבייה תחום מנהל ואת הגבייה על
המגיעים חובה ותשלומי גביית ביוב, מים לעניין גבייה, לפקיד

דין. פי על הגליל, פלג והביוב, המים לתאגיד

(20 במאי 2008) התשס"ח באייר ט"ו
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.454 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דבורה כפר סבא, בעיריית ההכנסות על את הממונה ממנה אני
גביית לעניין וזאת הגבייה, על לממונה ,023956220 ת"ז הררי,
המדינה ההסדרים במשק חוק מכוח  כללית המוטלת ארנונה
וגביית התקציב), התשנ"ג-21992, יעדי להשגת (תיקוני חקיקה
של גבייתם ולעניין דין פי על לעירייה המגיעים חובה תשלומי
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 70 בסעיף כמשמעותם קנסות

לעיריה. מקומיים לעניינים המשפט בית שפסק

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.501 עמ' התשס"ד, ס"ח ;1374 עמ' (ע) ב', כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

.226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח
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הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
יבניאל, המקומית במועצה הגבייה מחלקת מנהלת את ממנה
לעניין וזאת הגבייה, על לממונה ,023956220 דפנה קריאף, ת"ז
במשק ההסדרים  חוק מכוח המוטלת כללית ארנונה גביית 
התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה
גבייתם ולעניין דין פי על למועצה המגיעים חובה תשלומי וגביית
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 70 בסעיף כמשמעותם קנסות של

למועצה. מקומיים לעניינים המשפט בית שפסק

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.501 עמ' התשס"ד, ס"ח ;1374 עמ' (ע) ב', כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

.228 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז אלקלעי, גן, משה רמת בעיריית עוזר מהנדס את ממנה אני
כללית ארנונה גביית לעניין  וזאת  גבייה, לפקיד ,003938958
(תיקוני חקיקה המדינה במשק ההסדרים חוק המוטלת מכוח
חובה תשלומי וגביית התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי להשגת

דין. על פי המגיעים לעירייה

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.501 עמ' התשס"ד, ס"ח ;1374 עמ' (ע) ב', כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 32(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים: שלהלן לחברי ועדת הסוהרים

029280351 שוהם, ת"ז גנ"מ יוסף

022550735 ביטון, ת"ז סג"ד מימון

05465957 אריה, ת"ז סג"ד דנה

014481360 שמשאלשוילי, ת"ז סג"ד גרשון

038870101 סג"ד אמנון יהבי, ת"ז

058373465 נחום, ת"ז סג"ד מנשה

024350845 אוחיון, ת"ז סג"ד משה

024840605 הרפז, ת"ז גרינברג סג"ד שלי

029462181 סג"ד עזרא תמי, ת"ז

__________
.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

05434456 ליאני, ת"ז סג"ד ריקי

057719015 ת"ז לקפיש, זהבה ר"כ

056487077 ת"ז ראובן, אמנון ר"כ

031258411 ת"ז סילביה הלמן, ר"כ

054341763 ת"ז אלקוצר, ורדה ר"כ

02393361 ת"ז רבינוביץ, אורית ר"כ

032366445 ת"ז גיגי, בן אסתר ר"כ

040043093 ת"ז יעקב, נועם ר"כ

014245328 ת"ז לביא, אלי ר"כ

057291429 ת"ז חביב, אסרף ר"כ

53451506 ת"ז רגב, אריאלה ר"כ

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. ממועד החל שנתיים של לתקופה

(25 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ט
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 33(ב)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים מיוחדת: ועדת לחברי הסוהרים שלהלן

068706308 אקוקה, ת"ז גנ"מ דניאל

55457147 עידן, ת"ז סג"ד אסתר

024070237 פיורקו, ת"ז סג"ד עדנה

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 33(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. במועד החל שנתיים של לתקופה

(25 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ט
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

מפקח הסמכת
במקומות ואיסורים רחצה (סדרים מקומות הסדרת צו לפי

התשכ"ה-1965 מוכרזים), רחצה

רחצה  מקומות הסדרת לצו  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשכ"ה-11965, מוכרזים), רחצה במקומות ואיסורים (סדרים
רחצה למפקחת ,028939304 ת"ז קלפנר, רווית את מסמיך אני
מקומות בצו הסדרת כמפורט אביב תל החופים במחוז לעניין
בים התיכון,  בים  ומוכרזים אסורים רחצה (מקומות  רחצה 

התשס"ד-22004. סוף), ובים המלח בים הירדן, בנהר כנרת,

(10 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ד
 (3—122 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.1903 עמ' התשכ"ה, 1  ק"ת

.1153 עמ' התשס"ח, ;(670) 447 עמ' התשס"ד, 2  ק"ת
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במחוללי מחלות למחקר מינוי מועצה
ביולוגיים, מחלות במחוללי מחקרים הסדרת חוק  לפי

התשס"ט-2008

מחקרים  הסדרת לחוק  6 סעיף לפי  לסמכותי בהתאם 
התייעצות ולאחר ביולוגיים, התשס"ט-12008, במחוללי מחלות
ראש ועם למדעים הישראלית  הלאומית האקדמיה  נשיא עם
במחוללי למחקר מועצה ממנה אני לאומי, לביטחון המטה

כמפורט להלן: מחלות בהרכב

או המחלות הזיהומיות בתחומי המיקרוביולוגיה, מומחים
ובתי המחקר האקדמיים מוסדות רשימות הביוטכנולוגיה, מתוך

החולים:

;01673656 עמוס פנט, ת"ז

;011541778 ת"ז בלוק, קולין

;51548493 איתן ביבי, ת"ז

;008232068 ברכה רגר, ת"ז

;030564322 ת"ז שליט, איתמר

;059783860 סימה ירון, ת"ז

הבריאות; משרד נציגת ,050307255 ת"ז מנדלסון, אלה

והספורט, המדע התרבות משרד נציג ,003195757 שלמה שריג, ת"ז
והספורט; התרבות המדע שר המלצת לפי

הסביבה להגנת המשרד נציג ,051907863 ת"ז בראור, ישעיהו
הסביבה; השר להגנת המלצת לפי

לפי המלצת החקלאות נציג משרד ,011354511 ת"ז יעקובסון, בוריס
הכפר; ופיתוח החקלאות שר

המסחר התעשיה משרד נציגת ,306059395 ת"ז פושנוי,  לובה 
המסחר והתעסוקה; שר התעשיה המלצת והתעסוקה, לפי

השר המלצת לפי ישראל, משטרת נציג ,051964344 ת"ז דומב, אבי
הפנים; לביטחון

לפי המלצת הביטחון, נציג משרד ,056782162 ת"ז פרישמן, גדי
הביטחון; שר

לביטחון לאומי; נציג המטה ,054127212 יהודה, ת"ז אורי בן

התעשיינים. התאחדות נציג ,057784225 יוסי גנדלר, ת"ז

(17 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ג
 (3—3921 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.27 עמ' התשס"ט, 1  ס"ח

במחוללי מחלות למחקר מועצה ראש מינוי יושב
ביולוגיים, מחלות במחוללי מחקרים הסדרת חוק  לפי

התשס"ט-2008

מחקרים הסדרת לחוק 6(ב)(1) לפי סעיף בהתאם לסמכותי
את ממנה אני התשס"ט-12008, ביולוגיים,  מחלות במחוללי 
במחוללי למחקר המועצה ראש ליושב ,01673656 עמוס פנט, ת"ז

מחלות.

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
 (3—3921 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.27 עמ' התשס"ט, 1  ס"ח

רשות הרשאת
1943 (הגנה ופיתוח), הברזל ומסילות פקודת הדרכים לפי

הדרכים לפקודת ו–4(1) 2 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני  הפקודה), - (להלן  11943 ופיתוח), (הגנה הברזל ומסילות
ובניה בע"מ לרשות, תשתיות תחבורה נוף את חברת יפה מרשה

לפקודה. 4 לעניין הסמכויות המפורטות בסעיף

המפורטים וקטעי הדרכים הדרכים תחול על הרשות הרשאת
לפקודה2. 3 שלפי סעיף הברזל ומסילות בצווי הדרכים

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—3430 (חמ

שאול מופז  
התחבורה והבטיחות בדרכים שר   __________

.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1  ע"ר

.598 עמ' התש"ס, ;1387 עמ' התשנ"ה, 2  ק"ת

לענייני המשרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים
השואה  זיכרון להנצחת הפועלים ציבור למוסדות גמלאים

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985  התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות החוק), - (להלן
המשרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים
המקיימים ציבור למוסדות המשרד) - (להלן גמלאים לענייני

אלה: במבחנים כמפורט השואה, זיכרון להנצחת פעילויות

04028170 תקנה תקציבית מס'

כללי .1

התמיכות), ועדת - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)
לנוהל בהתאם המשרד מתקציב תמיכות במתן תדון
במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת
- הנוהל) ובהתאם למבחנים  בהן2 (להלן ולדיון ציבור

אלה.

וראוי נכון אכן אם  שתינתן, צריך עצמה  התמיכה (ב)
מקבלי בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על לתתה,

השונים. התמיכה

לתמיכה, ובקשה בקשה  בכל ולהחליט לדון  בבואה (ג)
תוך העניין, של כל נסיבותיו את התמיכות ועדת תשקול

שנקבעו. המבחנים של וענייני אחיד שוויוני, יישום

תוך יהיו ענייניים, התמיכות ועדת שיקוליה של כל (ד)
לפי שיידרש, ככל מקצועיות, מידה אמות הפעלת

תהיה מנומקת. התמיכות ועדת העניין; החלטת

באמור בהם כדי או אלה מבחנים לפי תמיכה אין במתן (ה) 
הטבות לקבל או כזכאי כניצול השואה באדם להכיר
ממשלת ידי  על הניתנות אלה  מבין כלשהן כספיות 

השואה. לניצולי ישראל

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

עמ' התשנ"ז, ;4716 עמ' התשנ"ד, ;2569 עמ' התשנ"ב, י"פ   2 

;1628 ועמ'   402 עמ' התשס"א, ;3264 עמ' התש"ס, ;1710    
עמ' ,107 עמ' התשס"ד, ;1358 עמ' התשס"ג, עמ' 761; התשס"ב,   

330 ועמ' 1140. עמ' התשס"ה,     298 ועמ' 2030;
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התמיכה מטרות .2

הפועלים בתחום ציבור למוסדות לסייע התמיכה מיועדת  
השואה, או נספי בשואה שחרבו קהילות השואה,  הנצחת
הכחשת השואה, נגד הפועלים ציבור זה למוסדות ובכלל

במבחנים אלה. המפורטות הפעילויות באמצעות ביצוע

סף תנאי .3

כהגדרתו  ציבור, מוסד בידי רק שתוגש יכול לתמיכה בקשה  
המוסד), - (להלן רווח למטרות שלא הפועל לחוק, 3א בסעיף

הסף האלה: העומד בתנאי

פי על פעילותו ועיקר בישראל כדין מאוגד המוסד (1)
השואה; לנושא דין מוקדשת לפי כל הרשומות מטרותיו

חוק לפי גבוהה להשכלה כמוסד שהוכר מוסד אינו המוסד (2)
מוזאון אינו התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה
ואינו התשמ"ג-41983, המוזאונים, בחוק כמשמעו מוכר

חוק; פי על כתאגיד נתמך או מתוקצב

,18 גיל חינוך עד ניתן שבו חינוך מוסד המוסד אינו (3)
כגון בית ספר;

הנוהל זה, הוראות מבחן לפי את בקשתו הגיש המוסד (4)
הנדרשים המסמכים כל בצירוף המשרד, הוראות וכל

כדין;

לשנה קודם לפחות שנתיים של מוכח ניסיון למוסד (5)
ממשית פעילות תמיכה בביצוע מבוקשת שבעבורה
(1)4 המפורטים בסעיף התמיכה מתחומי או יותר אחת

אלה; למבחנים

ההיקף אלה, מבחנים לפי לראשונה הנתמך למוסד (6)
בשנה השואה,  בנושא המוסד פעילות של הכספי 
השנים חמש מבין ביותר הגדול היקפה היה שבה
של הכספי ההיקף  ממחצית נופל אינו האחרונות, 

מבוקשת התמיכה; הפעילות שבעבורה

עבודה תכנית הגיש המוסד לתמיכה, בקשתו במסגרת (7)
התמיכה, מבוקשת שבעבורן הפעילויות את המפרטת
 5 בסעיף המפורטות המידה לאמות התייחסות לרבות
ועדת קבעה - תכנית העבודה); (להלן אלה למבחנים
אינה מפורטת חלקה, או העבודה, תכנית התמיכות כי
תיקון התכנית עד זכאי לתמיכה המוסד לא יהיה דיה,

התמיכות; ועדת דעת להנחת

ימנע לא אלה, מבחנים לפי תמיכה המבקש מוסד (8)
שאינם  4 מטעמים בסעיף כאמור בפעילות השתתפות
בהן משתתפים של אפליה תהיה ולא ענייניים,

אלה; מטעמים

המוסד שגובה ההשתתפות דמי  של הכולל השיעור (9)
ככל כלשהי, בפעילות השתתפות בעבור מהמשתתפים
10% מההוצאה  על עולה ידי המוסד, אינו על שנגבים
אותה של ביצועה בעבור המוסד של הכוללת הישירה

פעילות;

למעט לארץ, מתבצעת מחוץ הנתמכת אינה הפעילות (10)
בסעיף כאמור  השואה  הכחשת נגד הסברה  פעילות 

4(1)(ו) למבחנים אלה;

טיפול שייעודה פעילות אינה  הנתמכת הפעילות (11)
משפחותיהם בני או השואה בניצולי נפשי או רפואי

לכך. נלווית פעילות או

__________
3   ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

.113 עמ' התשמ"ג, 4   ס"ח

התקציב חלוקת ועקרונות אופן .4

יהיה ,3 בסעיף  המפורטים הסף  תנאי בכל  העומד מוסד  
להלן: כמפורט המשרד, מתקציב לתמיכה זכאי

השונים הפעילויות  לסוגי יחולק התמיכה תקציב  (1)
תחום, כל לצדו של המפורט לפי השיעור המפורטים

להלן: כמפורט

עדויות או ביוגרפיות של הפקה או לאור הוצאה (א)
קהילות יוצאי או השואה  ניצולי  של אישיות

;15% - בשואה שחרבו

לאחד או בעיקרו עלון המוקדש של לאור הוצאה (ב) 
במטרות התמיכה המפורטים מן הנושאים יותר

;15% אלה - לפי מבחנים

שעניינם הרצאות  או  עצרות כנסים,  קיום  (ג)
חלק ושאינם לפי מבחנים אלה, התמיכה מטרות
הזיכרון יום  במסגרת המתקיימים מאירועים 
הזיכרון יום בחוק כמשמעו ולגבורה, לשואה

התשי"ט-51959 - 20%; ולגבורה, לשואה

נספים לזכר אנדרטאות של ואחזקה הקמה (ד)
;10% - שחרבו בשואה או קהילות בשואה

העוסק אינטרנט אתר של הפעלה או הקמה (ה)
;10% - אלה מבחנים לפי התמיכה במטרות

כמשמעה השואה, הכחשת נגד הסברה פעילות (ו)
התשמ"ו-61986  השואה, הכחשת איסור בחוק

;10% -

כלליות) והוצאות עלויות תקורה (כולל מינהל (ז)
המפורטות לפעילויות במישרין הקשורות

;20% - (ו) עד (א) משנה בפסקאות

פסקה (1)(א) לפי שנתמכת פעילות בסוג במוסד התמיכה  (2)
החלטת פי על שצבר, נקודות מספר לפי תהא (ו), עד
פסקה לפי תמיכה ;5 בסעיף התמיכות, כמפורט ועדת
שאושרה להם רק למוסדות מינהל) תינתן - (1)(ז) (להלן

חלקם; או (ו) עד (1)(א) פסקה לפי תמיכה

נקודה" "שווי יחושב מינהל שאינו פעילות, סוג בכל (3)
לחלק פעילות לסוג לחלוקה העומד התקציב סכום לפי
שנמצאו המוסדות כלל שצברו הנקודות כל בסך

זו; פעילות בעבור לתמיכה זכאים

תהיה מינהל, שאינו פעילות, בסוג במוסד התמיכה (4)
פעילות אותה צבר בעד הנקודות שהמוסד מספר לפי

הפעילות; לאותה הנקודה" שנקבע "שווי במכפלת

מסוגי באחד מנוצל  בלתי תקציבי עודף ייוותר  אם (5)
הפעילויות, בין שאר סוגי כאמור, הוא יחולק הפעילויות
שנקבע כפי היחסי, בשיעורם בהתחשב מינהל, למעט

אלה; במבחנים

25% מסך כלל  על תעלה לא במוסד התמיכה כל סך (6)
אלה. לפי מבחנים המשרד המחולק תקציב

בתמיכה המזכה הניקוד חישוב אופן  .5

הפקה של או לאור פעילות של הוצאה בעבור לבקשה (א) 
4(1)(א), בסעיף כאמור אישיות עדויות או ביוגרפיות,

שלהלן: המידה לאמות בהתאם ניקוד יינתן

__________
.112 עמ' התשי"ט, 5   ס"ח

.196 עמ' התשמ"ו, 6   ס"ח
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למספר בהתאם  ניקוד יינתן הראשון בשלב  (1)
אישיות עדויות או ביוגרפיות של ההפקות
לתכנית עבודה בהתאם המוסד, שהוציא לאור
- התמיכה מבוקשת שבעבורה בשנה שהגיש,

הפקה; כל בעבור נקודה 1

בשלב שהתקבל הניקוד  יוכפל השני  בשלב (2)
הפעילות איכות לפי שייקבע במקדם הראשון
שעולה מתכנית כפי תמיכה שבעבורה מבוקשת
לאור הוצאה או הפקה כל לגבי וזאת העבודה,

- בנפרד

הזה: באופן ייקבע המקדם

1 - נאותה איכות  

1.1 - טובה איכות  

1.2 - מאוד טובה איכות  

;1.3 - מצוינת איכות  

זו  בפסקה כאמור השני בשלב פעילות בניקוד  
בשיקולים השאר, התמיכות, בין ועדת תתחשב
אם במסגרת ההפקה, שנערך היקף המחקר האלה:
להפקה; שנדרש המאמץ היקף ייחודיות; נערך;

תנומק; זה בסעיף התמיכות ועדת החלטת

אחרי שהתקבל הניקוד יוכפל  השלישי בשלב (3)
שבין היחס לפי שייקבע במקדם השני השלב
שנגבה ככל ובין המחיר לצרכן, הפעילות עלות
תוצר של  יחידה כל  בעבור תשלום מהצרכן, 
ניקוד יינתן יותר  גדול (ככל שהיחס הפעילות
כנזכר  ל–1.3  1 בין  - בהתאמה) יותר, גבוה 

(2) לעיל;         בפסקה

המבוצעת 4(1)(א) לפי סעיף פעילות לא תיתמך (4)
מבחנים לפי לתמיכה  הזכאי מוסד  ידי על
המדע משרד של תמיכות כספי לחלוקת
(תמיכה ציבור למוסדות והספורט התרבות

במחקר)7; העוסקים תרבות במוסדות

או לאור הוצאה 4(1)(א) סעיף לפי תיתמך לא (5)
אישיות שהוצאו עדויות או של ביוגרפיות הפקה

תמיכה. לשנה שבעבורה מבוקשת קודם לאור

עלון של לאור  הוצאה של פעילות בעבור לבקשה  (ב)
לאמות בהתאם ניקוד יינתן 4(1)(ב), בסעיף כאמור

שלהלן: המידה

העלון - הופעת תדירות  (1)

נקודות 4 - עלון אחד בשנה  (א) 

נקודות 8 - שני עלונים בשנה (ב)

נקודות 12 - 3 עלונים בשנה (ג)

נקודות 16 - 4 או 5 עלונים בשנה (ד)

נקודות 20 - 6 עלונים ומעלה בשנה (ה)

ייחשב עלון שתוכנו  לא זו, לעניין פסקה   
מבוקשת שבעבורה לשנה  קודם הופיע

תמיכה;

 - מהדורה בכל התוכן עמודי מספר  (2)

נקודות 5 - 10 עמודים עד (א) 

נקודות 10 - 20 עמודים עד (ב) 

__________
.2325 עמ' התשס"ז, 7   י"פ

נקודות 15 - 30 עמודים עד (ג) 

נקודות 20 - ומעלה 31 עמודים (ד)

בין יחסי באופן העלון, תפוצת של מוכח היקף (3)
- זו פעילות בעבור בקשות שהגישו המוסדות

60 נקודות;  עד

הפקת  בעבור  תמיכה  לקבל יוכל ציבור  מוסד   
ל–500 איש לפחות בכל  אחד בלבד שיופץ עלון

מהדורה.

או עצרות  כנסים,  קיום של פעילות בעבור לבקשה  (ג) 
כמפורט להלן: ניקוד 4(1)(ג), יינתן הרצאות כאמור בסעיף

נקודה; המוסד תינתן 1 שקיים כנס בעבור כל  

נקודות; יינתנו 1.5 המוסד שקיים עצרת כל בעבור  

נקודות; יינתנו 2 המוסד שקיים הרצאה כל בעבור  

 - אלה במבחנים  

הנמשכת  לפחות, שבה משתתפים 20 איש "הרצאה" -  
תעודת  בעל שהוא מי ידי  הניתנת על לפחות, 60 דקות
שהוכר או ניתנת היא שבו בתחום מוכרת השכלה
יד ושם; ידי מוסד על ההרצאה כבעל מומחיות לנושא

הנמשך  לפחות, שבו משתתפים 40 איש - כינוס "כנס"  
למטרות  בהתאם תכנית והכולל  לפחות, דקות  120

התמיכה;

לפחות,  איש  100 משתתפים  שבו כינוס - "עצרת"  
בהתאם  תכנית והכולל  לפחות,  דקות  120 הנמשך

התמיכה; למטרות

המתקיימת לפעילות רק תינתן סעיף 4(1)(ג) לפי תמיכה  
פרטית. מגורים דירת שאינו במבנה

של אנדרטאות ואחזקה הקמה של פעילות בקשה בעבור (ד)
כאמור בשואה או קהילות שחרבו השואה נספי לזכר

להלן: כמפורט ותיתמך תנוקד 4(1)(ד) בסעיף

תתחלק 4(1)(ד) סעיף לפי בפעילות התמיכה (1)
זה: באופן

של  פעילות בעבור יינתנו מהתמיכה  90%  
במבחנים אלה; כאמור הקמת אנדרטאות

של  פעילות בעבור יינתנו מהתמיכה  10%  
במבחנים כאמור שהוקמו  אנדרטאות  אחזקת

אלה;

הקמת של  פעילות בעבור  לבקשה  (2) (א)
יינתן אלה במבחנים כאמור אנדרטאות
בהתאם  נקודות)  100 עד   0) כולל ניקוד

שלהלן: המידה לאמות

ההנצחה בנושא בהתחשב ייחודיות, (1)
נקודות; 30 עד -

האנדרטה הקמת  של הכספי היקפה  (2)
50 נקודות;  עד -

(באחוזים) העצמית ההשתתפות חלק (3)
לגייס המוסד שהצליח בפרויקט
ממשלתיים, שאינם ממקורות
השלטון של  סטטוטוריים תאגידים 
לאיתור החברה של או המקומי
השואה נספי  של נכסים ולהשבת 
 20 עד - החברה) - (להלן בע"מ

נקודות;
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הקמת בעד לתמיכה בקשה שהגיש מוסד (ב)
לפי ניקוד  יקבל אחת, מאנדרטה יותר 

בנפרד; כל אנדרטה בעבור (2)(א) סעיף

אסמכתה קבלת לאחר רק תאושר תמיכה (ג)
כלל של בפועל גיוסם בדבר הולמת

הפרויקט; לביצוע הנדרשים הכספים

שקיבלה פעילות בעבור תינתן תמיכה (ד)
לפי הנדרשים והאישורים ההיתרים את
בעבור הנוהל לדרישות ובהתאם דין, כל
הקמת מבנה; שעניינה תמיכה בפעילות

אליה צורפה לא אשר בקשה תיתמך לא (ה)
ושם; יד מוסד המלצת

אנדרטאות אחזקת של פעילות בעבור לבקשה (3)
אחת נקודה תינתן  אלה מבחנים לפי  שהוקמו

אנדרטה אחת; של בעבור אחזקה

לפי מהפעילויות באחת ינוצל שלא תקציב (4)
לפי אחרת בפעילות לתמיכה יועבר 5ד(1) סעיף

5ד(1). סעיף

של אתר הפעלה הקמה או של בעבור פעילות לבקשה (ה) 
(0 עד  כולל ניקוד יינתן 4(1)(ה), בסעיף כאמור אינטרנט

שלהלן: המידה לאמות בהתאם נקודות) 100

כדלקמן: ראשון ינוקד האתר בשלב (1)

בהתייחס האינטרנט אתר תוכני איכות (א)
העבודה מתכנית כעולה התמיכה, למטרת
זו  פסקת משנה לפי 30 נקודות; בניקוד עד -
בשיקולים אלה: התמיכות תתחשב ועדת
שנדרש המאמץ היקף התכנים, ייחודיות
רמה טכנית באתר; המופיע לאיסוף החומר
תצוגה והתאמה גיוון, האתר מבחינת של
אינטראקטיביות; שונים; אוכלוסיה לסוגי
רלוונטי; תוכן בעלי  לאתרים  קישורים
בפסקת כאמור התמיכות ועדת החלטת

תנומק; זו משנה

בנושא העוסקים באתר  הדפים  מספר (ב)
40 נקודות;  עד התמיכה,

העבודה מתכנית כעולה האתר, תוכני עדכון (ג)
נקודות; 30 עד -

מבוקשת שהתמיכה במקרה ורק השני, בשלב (2)
יוכפל חדש, אינטרנט  אתר של  הקמה בעד
;3 של במקדם לפי השלב הראשון שניתן הניקוד

4(1)(ה) בסעיף כאמור בפעילות תמיכה אישור (3)
כפוף לתנאים אלה:

אחד אינטרנט אתר בעבור תינתן תמיכה (א)
המוסד; בידי המופעל בלבד,

נגיש ויהיה הפסקה בלא  יפעל האתר (ב)
לציבור באופן חופשי;

השואה הנצחת בנושאי תכנים יכלול האתר (ג)
כללי תיאור על נוסף אלה, מבחנים לפי

את האתר; המפעיל הגוף על ומידע טכני

בעבור גם  שנה באותה תמיכה תינתן לא  (ד)
אתר של  הפעלה בעבור וגם הקמה 

האינטרנט;

השואה הכחשת הסברה נגד בעבור פעילות לבקשה (ו)
כמפורט להלן: ניקוד 4(1)(ו), יינתן בסעיף כאמור

השואה הכחשת שנושא בכנסים השתתפות (1)
העבודה: כעולה מתכנית בהם נדון

שואה שעניינו הכחשת השתתפות בכנס (א)
השתתפות  יום כל בעבור נקודות  10 -

בכנס;

הרשומים בכנס שבין הנושאים השתתפות (ב)
 3 - השואה הכחשת שלו היום בסדר
השתתפות שבסדר יום כל נקודות בעבור

השואה; הכחשת נושא נכלל שלו היום

נושא נדון שבמסגרתו בכנס השתתפות (ג)
כל  בעבור נקודה  1 - השואה הכחשת
הכחשת נושא נדון  שבו השתתפות  יום

השואה;

הכחשת נגד בחו"ל, או בארץ בכתב, פרסום (2)
נקודה   1 - העבודה מתכנית כעולה השואה,

פרסום. כל בעבור

התמיכה למתן נוספים תנאים .6

כמה בעבור תמיכה שנה בכל לבקש רשאי מוסד (א)
בלבד, אחת בבקשה שירוכזו ,4 בסעיף כאמור פעילויות,
המפורטות המידה ולאמות לעקרונות בהתאם שתדון

.5 בסעיף

פעילות תחום בעבור לתמיכה הבקשה במסגרת (ב)
המוסד תמיכה לא יבקש מבחנים אלה, הנתמכת לפי

אחרת. פעילות כל בעבור שהוצאו הוצאות בעד

פורטה שלא פעילות בעבור תמיכה יבקש לא מוסד (ג)
העבודה. בתכנית

שאושרה פעילות לתחום תמיכה יקבל לא המוסד (ד)
שבוצעה הפעילות כי  נמצא  אם  אלה,  מבחנים לפי
בתכנית שנקבעה  כפי באיכות עמדה זה לא בתחום

העבודה.

כספיים תקופתיים, ביצוע דוחות יגיש מוסד כל (ה)
באופן המשרד, ידי על שיידרש כפי וענייניים,

הפעילות. בדיקת את שיאפשר

עם פעולה  משתף שאינו למוסד תמיכה תינתן לא (ו) 
בשנת הגשת הבקשה. ביקורת מטעם המשרד

מכל כספית הממומנת לפעילות  תמיכה  תינתן לא (ז)
תמיכה תינתן לא סטטוטורית; רשות או ממשלתי מקור

אחרת. בה בדרך משתתף פעילות שהמשרד בעד

מימון מקבל  שהמוסד לפעילות,  תמיכה  תינתן לא  (ח)
מהחברה בעבורו.

תינתן לא בפעילות,  הקיים הדרכה מרכיב בעבור  (ט)
הנלווים והתנאים השכר גובה על העולה תמיכה

המדינה. שירות להוראות נציבות בהתאם למרצים

המשרד לא תעלה על תמיכת פעילות, לגבי כל תחום (י) 
התמיכה.  מתבקשת שבעבורה הפעילות 90% מעלות

שעה הוראת .7

מוסד  ו–2010 ייתמך 2009 בשנים למרות האמור בסעיף 3(5),  
שנתיים במשך השואה בנושא ממשי באופן פעל אם גם
מבוקשת שבעבורה לשנה שקדמו  השנים חמש מתוך

התמיכה.
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תחילה .8

 1) התשס"ט בטבת ה' ביום אלה  מבחנים של תחילתם
בטבת שתחילתו ביום ט"ו (6)4 סעיף למעט (2009 בינואר

(1 בינואר 2010). התש"ע

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'
 (3—1888 (חמ

איתן רפי  
     השר לענייני גמלאים

לעבודה בית דין רשם של בדבר סמכותו הודעה
שבסמכות התובענות לעבודה (הגדלת סכום הדין בית צו לפי

התשמ"ח-1988 הרשם),

לעבודה (הגדלת הדין לצו בית 2(ג) בהתאם להוראות סעיף
כי מודיע אני התשמ"ח-11988, הרשם), שבסמכות התובענות סכום
התובענות של סכום (1 באפריל 2009), בניסן התשס"ט ביום ז' החל
ל–39,200 שקלים  הדין לעבודה הוגדל רשם בית שבסמכותו של

חדשים.

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'
 (3—730 (חמ

גל משה  
מנהל בתי המשפט __________

התשס"ו, י"פ ;2636 עמ' התשס"א, י"פ ;590 עמ' התשמ"ח,  1  ק"ת

.2560 עמ' התשס"ח, י"פ ;2195 עמ' התשס"ז, י"פ עמ' 2597;  

על בעניין תלונה בחקירה על פתיחה  הודעה
בהיצף יבוא

ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 חוק היטלי סחר לפי

לחוק 24(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף כי מודיע בזאת, אני
החוק),  - (להלן התשנ"א-11991  הגנה, ואמצעי סחר היטלי
24 בפברואר 2009 לפתוח בחקירה בעניין תלונת  ביום החלטתי
נייר מוצרי של יבוא בהיצף על  חדרה בע"מ  נייר מונדי חברת

התלונה). - (להלן האירופי מהאיחוד לבנים

,48.02.5590 המכס: המסווגים בפרט טובין החקירה הוא נושא
קניה  ומס המכס והפטורים תעריף צו 48.02.5790 לפי ,48.02.5690

התשס"ז-22007. הטובין, על

מעוניין, צד  רשאי לחוק,  ו–27(א) 26(ד) לסעיפים בהתאם
פרסום  מיום ימים  7 בתוך  לבקש, לחוק,  4 בסעיף כהגדרתו
להגיש לידי וכן ומהחלטתי, מהתלונה העתק לקבל זו, הודעה 
לו  שהומצאו מיום ימים  30 בתוך לתלונה, בכתב תגובתו את

העתקים כאמור.

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

הוא חסוי. ייקבע כי

פתיחה על ומההחלטה מהתלונה גלוי עותק לקבלת
ניתן לפנות לממונה אחר, בירור לכל או בחקירה, להגשת תגובה
והתעסוקה, התעשיה המסחר משרד לפי המען: סחר היטלי על
02- פקס' ,02-6662621/2 טל' ,91036 ירושלים ,5 ישראל בנק רח'

.6662939

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
 (3—383 (חמ

פסח ראובן  
סחר היטלי על הממונה __________

.5 עמ' התשס"ט, ;662 עמ' התשס"ה, ;38 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

.57 עמ' התשס"ז, מק"ח, שיעורי 2  ק"ת

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
מס'  בישיבתה 50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
מיתאר תכנית הכנת על (6 בינואר 2009) י' בטבת התשס"ט מיום 503

כפרית. תיירות - 2 מס' שינוי - תמ"א/12, ארצית לתיירות

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

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

במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול  צו
והטלפיים הפה

התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

חיים  בעלי מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על ההכרזה את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
למעט  בה, שפורטו באזורים והטלפיים2  הפה במחלת הנגועים

היישוב עילוט.

(5 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
__________  מנהל השירותים הווטרינריים

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.2405 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 28) התשס"ט בתשרי כ"ט ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת
עו"ד על להטיל החליט ,77/2008 בד"מ בתיק ,(2008 באוקטובר
עונש של השעיה ,32427 מס' רישיון ,28293322 ת"ז נאסר, מחאמיד

חודשים. 24 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק

עד (1 באפריל 2009) התשס"ט בניסן ז' מיום ההשעיה תוקף
(31 במרס 2011). התשע"א ב' באדר כ"ה יום

(6 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ח'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 28) התשס"ט בשבט ג' ביום בשבתו בירושלים, הדין עורכי לשכת

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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שלום עו"ד להטיל על החליט ,10/2008 בד"מ בתיק ,(2009 בינואר
במקצוע עריכת מעיסוק השעיה עונש של ,59687541 ת"ז אברהם,

שנים. חמש של לתקופה הדין

להשעיה חופפת וחלקה מצטברת שחלקה ההשעיה תוקף
עד יום ט"ז (27 בינואר 2011) התשע"א בשבט כ"ב מיום קודמת

(26 בינואר 2016). התשע"ו בשבט

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בשבט כ"ב ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
עו"ד על להטיל החליט ,134/2007 בד"מ בתיק (16 בפברואר 2009),
עונש של השעיה ,32029 מס' רישיון ,27631746 נסאר מונדר, ת"ז

חודשים. 40 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק

עד (1 באפריל 2009) התשס"ט בניסן ז' מיום ההשעיה תוקף
(31 ביולי 2012). התשע"ב באב י"ב יום

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 18) התשס"ט בטבת כ"ב בחיפה, בשבתו ביום הדין עורכי לשכת
בריק עו"ד להטיל על החליט ,33/2008 בד"מ בתיק ,(2009 בינואר
מעיסוק השעיה של עונש ,26810 מס' רישיון ,29203304 ת"ז יאסר,
להשעיה קודמת שתצטבר לתקופה של שנה הדין במקצוע עריכת
עד יום י"ד (3 בינואר 2014) התשע"ד בשבט ב' מיום לתוקף ותיכנס

(2 בינואר 2015). התשע"ה בטבת

(29 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ד'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 3) התשס"ט באדר ז' ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
יעקב עו"ד להטיל על החליט ,200/2008 בד"מ בתיק ,(2009 במרס
עיסוק מכל זמנית השעיה ,8643 מס' רישיון ,41922253 ת"ז קרקובר,

הדין. עריכת במקצוע

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

ועד (3 במרס 2009) התשס"ט באדר ז' מיום  ההשעיה תוקף
עורכי  לשכת 75 לחוק סעיף לפי שתוגש בבקשה סופית להכרעה

התשכ"א-1961. הדין,

(8 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ב
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בשבט כ"ט ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
עו"ד על להטיל החליט ,133/2008 בד"מ בתיק (23 בפברואר 2009),
עונש של השעיה ,11137 מס' רישיון ,53534962 ת"ז חיל, בן מרדכי

שנים. שמונה של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק

(23 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט כ"ט מיום ההשעיה תוקף
(21 בפברואר 2017). התשע"ז בשבט כ"ה יום עד

(5 במרס 2009) התשס"ט באדר ט'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
ז' בכסלו התשס"ט ביום בשבתו בחיפה, לשכת עורכי הדין של
עו"ד על להטיל החליט ,49/2008 בד"מ בתיק (4 בדצמבר 2008),
עונש של השעיה ,26839 מס' רישיון ,26370700 ת"ז שפיק, דרויש

חודשים. של ארבעה לתקופה הדין במקצוע עריכת מעיסוק

(1 בנובמבר 2009) התש"ע בחשוון י"ד מיום ההשעיה תוקף
(28 בפברואר 2010). התש"ע באדר י"ד יום עד

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

ארנונה מנהל מינוי בדבר 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
באדר י"ב  מיום בישיבתה כסיפה, המקומית המועצה מינתה 
בתפקידו מחליף אשר לסרי עמרם את (8 במרס 2009), התשס"ט

האמור. החוק לעניין הארנונה למנהל מחמיד2, פיאד את

(12 במרס 2009) באדר התשס"ט ט"ז
 (3—265 (חמ

רביעה אבו סאלם  
__________   ראש המועצה המקומית כסיפה

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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לארנונה ערר מינוי ועדת בדבר הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
מינתה התשל"ו-11976, כללית), קביעת ארנונה על (ערר המקומיות
 25) התשס"ט בחשוון מיום כ"ז תמר, בישיבתה האזורית המועצה
הרכבים בשלושה האמור, החוק לעניין ערר ועדת (2008 בנובמבר

להלן: כמפורט

:1 הרכב

ראש יושב ענבי - שמואל

- חבר אבי שטייף

חבר - גנור עמוס

:2 הרכב

ראש יושב ענבי - שמואל

- חבר אבי שטייף

חבר - שחל אריה

:3 הרכב

ראש יושב - גנור עמוס

- חבר אבי שטייף

חבר - שחל אריה

בטל. - הערר ועדת של קודם מינוי

(22 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ו
 (3—265 (חמ

ליטבינוף דב  
ראש המועצה האזורית תמר    __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום הזכויות של גושי הודעה כי לוחות בזה נמסרת
ביום  ירושלים, הוצגו ירושלים, נפת - 31308 ,31306 ,31305 ,31304
ימים לעיון למשך שלושים (23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
,34 יהודה בן רח' ירושלים, מחוז המקרקעין הסדר פקיד בלשכת
ירושלים, מחוז על  הממונה בלשכת הפנים, במשרד  ירושלים,
במחלקת ירושלים, ובעיריית ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח'

ירושלים. ,1 ספרא כיכר הנכסים,

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
דניאל אוסטר  

המקרקעין הסדר פקיד
      אזור הסדר ירושלים

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

התשכ"ט-1969

/5847 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי הודעה בזה נמסרת
למשך היום, הוצג רמלה, נפת ,(4449 שומה מגוש (חלק רמלה
הסדר אזור המקרקעין בלשכת פקיד הסדר לעיון ימים, שלושים

תל ,7 קומה הממשלה, קריית ,125 בגין מנחם דרך תל–אביב-יפו,
מחוז על  הממונה ובלשכת הנכסים, אגף רמלה, בעיריית אביב, 

רמלה. המרכז,

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
אזור הסדר תל–אביב-יפו   

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי הודעה בזה נמסרת
הוצג חיפה, נפת  10809/חיפה), שומה מגוש  (חלק  12511/חיפה 
קרית 15א, פלי"ם בלשכתי, רח' לעיון ימים, למשך שלושים היום,
על הממונה בלשכת חיפה, בעיריית חיפה, ,14 קומה הממשלה,

חיפה. הממשלה, קריית חיפה, מחוז

(26 במרס 2009) בניסן התשס"ט א'
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
         אזור הסדר חיפה

הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים הדין הרבני בית

הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יהודה8685 בן–יעקב6.1.2008רבין
יונה פיירשטיין

בן–יעקב5.10.2008רבין אורה8693
יונה פיירשטיין

מימון6540 כרמלה12.11.2008אסולין אסולין

חממה7825 לבנה12.5.2008כהן מליחי

אברהם12.2.2009סבח שרה4748 סבח

לדרמן יצחק7328
איזיק

אסתר9.2.2009 לדרמן

רבקה25.11.2006שמידט אפרים9336 שלייכר

אשר6444 הריס פסיה5.1.2008הריס

גבריאל0156 אביבה2.3.2009עזרא עזרא

שלמה6658 עדנה25.12.2008שמואל שמואל

יעקב4896 לידיה5.8.2008הלריס גלריטה

לייקה7772 רבקה12.2.2009שיינין שיינין

צבי3186 פנחס שמעון11.9.2008הרמן הרמן

שמעון22.8.1965הרמן מרים2037 הרמן
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

משה0401 קצנלבויגן29.1.2009קצנלבוגן
דב אברהם

משה0757 מנוחה20.1.2009בנזימן בנזימן

גולדמן ירוחם4083
פישל

רוזה9.12.2008 גולדמן
שושנה

הררי טובה10.8.2008הררי יעקב2446

אליהו0625 זיני חיים22.1.2009זיני

(16 במרס 2009) התשס"ט באדר כ'

הראשי ביטון, המזכיר                                                משה

אביב האזורי בתל הדין הרבני בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בלייר יהושע7.2.2009בלייר יוכבד6652

אורה2512 גלית16.2.2009דרמינר דבח

נחמן1548 גרשון19.3.1999ריכנברג ריכטנברג

דיאמנטה5461 לאה4.1.2009רומנו בונפיל

ישראל6581 דוידוב גאורגי19.7.2006דוידוב

זלוב יוסף7.2.2009זלוב שלמה1859

יוסף4.12.2008אבוהב שמואל4745 אבוהב

שמחה6549 מרדכי16.6.1981פרידמן איש–שלום

לאה6556 מרדכי27.6.1989פרידמן איש–שלום

זלדה4143 מרדכי31.1.2009סקורקה איש–שלום

בלה22.1.1997לרמן חיים1865 לרמן

מולי7373 רונית22.12.2008בן–ישעיה אסולין

שי1952 יהושע ראובן31.12.2008יהושע

יחזקאל1603 אורי נאוה7.1.2008מחלב

חיים5053 דינה20.2.2009טוביה טוביה

מרדכי8553 רבקה-לידיה23.8.2006מרקוביץ פוקס

משה6196 מלכה6.2.2009שמי'ה שמעי'ה

חביב9004 מרגוריט9.11.2008לוי לוי

גד9788 אשר קלמן15.11.1946מערבי הורוביץ
אהרן

שפרה0937 יעקב9.12.2008קונפורטי קונפורטי

חיים1246 משה מריאלה-24.12.2008פרל נורמן
סנדרה

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שמחה20.2.2009מזרחי אברהם9096 מזרחי

יעקב9745 זויה9.2.2009איברגימוב איברגימוב

בת4888 רייכברד
שבע

מרים25.1.2005 ויץ

שטיוי קמילה20.2.2009שטיוי קלימו8413

רחלה7471 בלישה25.11.2008מנולה הרשקוביץ

בלישה31.12.2006מנולה גרשון7463 הרשקוביץ

זויה4722 יורי3.6.2008בנימינוב גבריאלוב

הקנר גילה24.1.2009הקנר אריה8560

סרגי20.2.2009שפיצר גיזלה0676 שפיצר

אופריכטיג5219
פנינה

בושרי ראובת27.2.2009

אלי1018 סול2.2.2009בוזגלו בוזגלו

שמחה2115 שבי רות11.2.2009שבי

מלכה2349 פויר אהרן21.10.2001רובמן

וולוול-2331 רובמן
זאב

פויר אהרן5.2.2008

סביללה-2356 רובמן
שבע

פויר אהרן11.2.2009

שמטוב1702 שלומית7.3.2009יעקובי רם

ראובן-1411 זכריה
חיים

רחל24.1.2009 זכריה

פרידמן7675
ויקטוריה

שרה24.9.2006 טליאס

משה-0800 פרידמן
מרטין

שרה28.12.2008 טליאס

(18 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ב

הראשי המזכיר                                         רפאל כהן,

בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

טובה1567 יוסף10.1.2007שמואלי שמואלי

משה1559 יוסף6.5.1982שמואלי שמואלי

פלוני בן מירב6975
וברק

ברק14.12.2008 ליברמן

בכריה6058 יעקב יוסף16.3.2008יעקב
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אוה2764 אריה21.11.2008רוזנצוייג רוזנצוייג

עזרא9245 עזרא חנה28.2.2006בן עזרא בן

אביבה4370 אליהוקפלן יהודה בן

קהירי שושנה15.3.2009קהירי גיורא7658

אסתר2746 יצחקי שושנה21.8.1974יצחקי

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח

הראשי                          יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ולדימיר3418 אנה26.1.2009גאז גלובצנסקי

ברדיצ'בסקי11.2.2009רטנר גיטה0960
מיכאל

סקורופקה1677
ינינה

גל דן19.10.2008

דוד6054 סאלם24.2.2009עוקבי עוקבי

דבי5832 יוסף יצחק27.3.2008יוסף

לילי9325 אהובה6.3.2009קינסטליך תמים

אברהם28.8.2005סלנט יצחק8405 סלנט

אברהם3.2.2009סלנט חדוה8413 סלנט

(18 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ב

הראשי הלוי, המזכיר                                                  משה

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

לוי4183 אווה14.4.2008פינקלשטיין גרדוס

חנה3013 חדי יפה26.6.2007בן–אשר

דבורה5691 רוזן יצחק23.4.2006רוזנמן

אסתר0450 חנה27.2.2009אסולין אורן

צילה8911 אילת19.12.2008ערוסי בודזנק

ניקדם4635 משה28.12.2006ארונוב ארונוב

חנה1879 שושנה חיים16.1.2009נוימן נוימן

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יהודה9061 אהרן עודד7.5.2008אהרן

בלה6509 אהרן עודד3.2.2009אהרן

ויקטוריה14.12.2008ברזה יעקב7354 ברזה

שרה1861 אלינה20.10.2008מיאסקובסקי פרמן

סעדיה6240 אגש מזל3.1.2009אגש

אלכסנדר4017 שרה22.7.2008שטרן שטרן

מרים1679 למדן זיוה8.2.2009נתן

(11 במרס 2009) באדר התשס"ט ט"ו

הראשי                                    חנוך גרנביץ, המזכיר

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרים27.1.2009עמרני אפרים7256 עמרני

מיכל7681 יאיר חנה5.1.2008בן יאיר בן

מרדכי10.2.2009הבר שרה4266 הבר

אריה4258 מרדכי17.6.1998הבר הבר

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג

הראשי                                        שלמה דידי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אמיל3112 אנה5.1.2007פלדמן פלדמן

אפשטיין3997
אייזיק

זינאידה3.3.2009 זלטקיש

בלאווט0742
ישראל

מיכאל11.8.2008 בלאווט

מיחלשוילי0489
ורה

פילחז27.10.2008 ריז'ינשוילי

אייאלאו1164
אברו

אמבאו6.1.2005 אייאלאוו

דוד8512 עליזה28.2.2009רושנדל רושנדל

פנינה8055 חוגג נעמה26.2.2009חוגג
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קושנירוב8993
מוטיה

אירינה21.2.2009 קירפיצ'וב

יוסף3711 אביבה20.2.2003עצר שוקר

מרים3729 אביבה29.10.2007עצר שוקר

סמיון4409 בלה15.10.2008סורפין סורפין

אדוארדו7420
גמצ'ה

טסייש14.2.2009 יוסף

יהודה7225 מישלאבדר הדני עבר
נורית

פרזנה ששוני13.10.2008ששוני אליהו3658

חיים8911 רחמה6.1.2008אטיאס אטיאס

(17 במרס 2009) התשס"ט באדר כ"א

הראשי                               ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
צווי ירושה: למתן להלן, בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שרה2754 גוטליב
שינדל

עקיבא11.2.2009 גוטליב

חנה2528 משה25.1.2009פחימה נבון

אולין7934 ויליאם23.12.2008מולי מולי
אליאס

קרשינסקי5165
צילה

סבטלנה5.12.2008 ביזיק

איגנטי16.11.2008גולגר פאינה0947 בויטב

תמר12.6.2007וונונו מסעודה3723 וונונו

סלמה9624 מרגלית21.9.1975חסן מכלוף

רחל27.1.2004ביטון כליפה7419 ביטון

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג

הראשי                                      אברהם פרץ, המזכיר

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

עבדאללה3524 רבי
עובדיה

גולובוביץט"ז כסלו ס"ט רבי
ליובוב

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ס"טויצמן אנדרי1417 אדר חנהז' שמעון בן

בירקה5548 ס"חאיסו אד"א אייסוו' אדנה

ויקטור5107 זהבהי"ז שבט נ"זחיון אטדגי

נזמה7223 פנחסכ"ד טבת ס"זפינטו פינטו

אסתר5891 דהן צחיכ"א טבת ס"טדהן

קלודיןכ"ד אב ס"חחיון שמחה7226 זנו

משה0723 ס"טלוביש אדר זהבהה' לוביש

סוליקה2323 ס"חביטון אד"א ביטון סימוןח'

לולו2478 בן
אדמונד

סולי"ח תמוז ס"ח לולו בן

מרים6656 נסיםכ"א חשוון נ"זסרוסי סרוסי

אברהם2531 פניי"ב תמוז ס"חבנימין ברזאני

אלימלך1112 סטרול
מטי

אליי"ג אב ס"ח סטרול

יהודיתכ"ו חשוון ס"טהכט אלה4860 סטרול

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א

הראשי                                         יצחק דהאן, המזכיר

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גיתית1595 אביגיל27.2.2009גוטוטר זיילר

רימלובסקי0388
ראיסה

מריה22.1.2009 רובנוב

ארקדי3715 מיכאל14.2.2009ליסר ליסר

(24 במרס 2009) התשס"ט באדר כ"ח

הראשי                                         צבי מוראד, המזכיר

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

111230/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

מאיר אלי השואה שנות נספי של מותם הצהרת ובעניין:
מאיר, וראובן

,21 ארלוזורוב רח' ,10186807 ת"ז מאיר, יצחק והמבקש:
חולון.

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה המבקש כי ידוע להווי
נספי שנות  של מותם להצהיר על אביב, בבקשה בתל משפחה

השואה הנ"ל.
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המבקש: הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

מאיר אלי
בסבני, רומניה. 1931 לידתו: בשנת ומקום תאריך לידתו

מאיר ראובן
בסבני, רומניה. 1927 לידתו: בשנת ומקום תאריך לידתו

המלחמה. פרוץ קטינים בעת היו שניהם

רומניה. סבני, הרגיל: מגוריהם מקום

רומניה. דורוהוי, האחרון: הידוע מגוריהם מקום

רומנית. אזרחותם:

יצחק ביותר:  הקרובים משפחתם בני של והכתובות השמות 
מאיר, המבקש, לפי הכתובת הנ"ל.

מתבקש השואה הנ"ל, שנות נספי על לו ידיעות שיש מי כל
או דיפלומטית  נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן בזה 
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

מזכירה לוי, ענבל

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4286/07 אזרחי תיק

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

.51-064585-6 ח"פ בע"מ, מעון חברת לי פירוק ובעניין

מרח' חשין, עדיאל עו"ד ב"כ ע"י ואח', בקאל אלי והמבקשים:
.91006 ירושלים ,678 ת"ד ,16 שמאי

בקשה  הוגשה  10.10.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

.10.30 בשעה ,4.5.2009 ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.29.4.2009 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

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

עו"ד חשין, עדיאל  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1042/09 אזרחי תיק

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

.51-276247-7 ח"פ בע"מ, ג'ירונימו חברת פירוק ובעניין

מרח' ליטל גל, עו"ד ב"כ ע"י ואח', שטיינברג והמבקשים: זיו
.03-5470532 פקס' ,077-4242987 טל' השרון, רמת ,4 הגבעה

לבית  בקשה 8.1.2009 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

.8.30 בשעה ,18.5.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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

.2.5.2009 ביום

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

עו"ד גל, ליטל  
המבקשים כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1128/09 אזרחי תיק

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

,51-202632-9 ח"פ בע"מ, ברקן מתפרת חברת פירוק ובעניין
ברקן, התעשיה אזור

ואח', ,901067595 ת"ז חאלד, מוהנד זהיר מחמד והמבקשים:
טל' ,30075 קרע כפר ,778 ת"ד האשם, מסארווה עו"ד ב"כ  ע"י

.04-6355583 פקס' ,04-6356455

לבית  בקשה 21.1.2009 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

.8.30 בשעה ,2.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
המען הנ"ל. לפי לידיהם באופן שתגיע

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

עו"ד האשם, מסארווה  
כוח המבקשים בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1150/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, וניהול ייזום ישראל לנדקו חברת פירוק ובעניין
,52-002623-8

,52-000703-0 ח"צ בע"מ, לישראל דיסקונט בנק והמבקש:
יגאל עו"ד ממשרד יובל ברגיל, לורך ועו"ד אמנון עו"ד ב"כ ע"י
,02-6239240 טל' ,91000 ירושלים ,69 ת"ד ,31 הלל רח' ושות', ארנון

.02-6239234 פקס'

לבית  בקשה 25.1.2009 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

.8.30 בשעה ,26.5.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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 

.19.5.2009

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

עו"ד ברגיל, יובל  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1283/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, נובה מוביל עטרת חברת פירוק  ובעניין
,51-207969-0

טמיר עו"ד  ב"כ ע"י  ,12486783 ת"ז ישר, אליאסי והמבקש:
,03-6293790 טל' ,52511 גן רמת ,35 ז'בוטינסקי מרח' ואח', יגאל

.03-6201468 פקס'

לבית  בקשה 9.2.2009 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

.8.30 בשעה ,11.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
4.6.2009 בשעה  לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

8.30

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

עו"ד יגאל טמיר,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1290/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, ומחשבים תקשורת למיר חברת פירוק  ובעניין
,51-151612-2

משה עו"ד ב"כ בע"מ, ע"י סי.אם.אס קומפיוסנטר והמבקשת:
,65143 אביב תל ,3 אחוזת בית מרח' פרכנר, הגר עו"ד זלצר ו/או

.03-5105049 פקס' ,03-5174355 טל'

לבית  בקשה 11.2.2009 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

.8.30 בשעה ,10.6.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.3.6.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד זלצר, משה  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1336/09 אזרחי תיק

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

ח"פ זמני), (בפירוק בע"מ למסחר אביבית חברת פירוק ובעניין
,51-124013-7

,51-045384-8 ח"פ (בפירוק), בע"מ רחובות אראל והמבקשת:
רמת ,5/3 מרח' זלמן שניאור הזמני, המפרק לזר, ב"כ עו"ד אדי ע"י

.03-5490140 פקס' ,03-5473443 טל' ,47239 השרון

לבית  בקשה 17.2.2009 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

.8.30 בשעה ,15.6.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.7.6.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אדי לזר,  
המבקשת כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1340/09 אזרחי תיק

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

,51-327722-8 ח"פ בע"מ, נאור מור חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ  ע"י  ,310104617 ת"ז סמנדייב, יונתן  והמבקש:
טל' ,1700 ת"ד נתניה, ,7/14 העצמאות כיכר מרח' מימון,  דוד

.09-8329166 פקס' ,09-8629592

לבית  בקשה 17.2.2009 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

.8.30 בשעה ,15.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.14.6.2009

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

עו"ד מימון, דוד  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1415/09 אזרחי תיק

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

 51-354627-5 ח"פ בע"מ, גיאות קבוצת חברת פירוק ובעניין
בע"מ), מזון פאפאגאיו שירותי קודם: (שם

י' עו"ד ע"י ,51-048955-2 ח"פ בע"מ, תפעול והמבקשת:
גן  רמת סילבר), 7 (בית אבא הלל מרח' עו"ד, שטמר, א' שפלר -

.03-6131082 פקס' ,03-6130920 טל' ,5255

לבית  בקשה 24.2.2009 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

.8.30 בשעה ,18.6.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 11.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.14.00 בשעה

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שפלר, ישראל  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1472/09 אזרחי תיק

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

,51-153361-4 ח"פ בע"מ, למסחר בי.אן.אי חברת פירוק ובעניין
חולון, ,5 המרכבה מרח'

מרח' שקד, שרון עו"ד ב"כ ע"י ואח', דב ישי והמבקשים:
.03-5273997 פקס' ,03-5273996 טל' ,64739 אביב תל ,24 הארבעה

לבית  בקשה 2.3.2009 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

.8.30 בשעה ,23.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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

15.6.2009 ביום

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

עו"ד שקד, שרון  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1485/09 אזרחי תיק

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

בע"מ, (2002) בהדפסה חסכון יו פור דיו חברת פירוק ובעניין
,51-323951-7 ח"פ

ע"י ב"כ עו"ד ,065665577 ת"ז אלעד כהן אהרוני, והמבקש:
פקס' ,03-5290924 טל' ,61200 אביב תל ,20081 מת"ד נור,   דורון 

.03-5619959

לבית  בקשה 3.3.2009 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

.8.30 בשעה ,29.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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 

.22.6.2009

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

עו"ד נור, דורון  
המבקש כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1496/09 אזרחי תיק

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

בע"מ, במראה - פתרונות הדמיה חברת מיראס פירוק ובעניין
,51-286434-9 ח"פ

טישמן- עו"ד ב"כ ע"י  ואח', שפרנסקי אירנה  והמבקשים:
תל ,20609 ת"ד ,10 הארבעה רח' דין, עורכי משרד פריצקי-לוין,

.61205 אביב

לבית  בקשה 4.3.2009 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

.8.30 בשעה ,29.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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

.29.6.2009 ביום

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

עו"ד מדוויר, אילן  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

754/08 אזרחי תיק

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

,51-402974-3 ח"פ בע"מ, (2007) בננה ד"ר חברת פירוק ובעניין

,2 כורי מרח' אטיאס, עפר ב"כ עו"ד ע"י לודר, יועד והמבקש:
.31041 חיפה ,4133 ת"ד

לבית  בקשה 28.7.2008 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

.9.30 בשעה ,26.5.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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   16.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.18.5.2009

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

עו"ד אטיאס, עפר  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

6725-02-09 אזרחי תיק

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

בע"מ, מיחזור תעשיות אס אל.די חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, ופיתוח פרויקטים גמר ג.ת והמבקשת:
טל' ,21610 כרמיאל ,49 החרושת רח' ,46 ת"ד סבית,  חוסאם

.04-9082229 פקס' ,04-9583232

לבית  בקשה 9.2.2009 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

.9.15 בשעה ,10.5.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.3.5.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד סבית, חוסאם  
המבקשת כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

16289-02-09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, (1990) לבניה שחר  עדי חברת פירוק  ובעניין 
,51-148504-7

עתאמנה עו"ד ב"כ ע"י ואח', תופיק ואסיל אבו והמבקשים:
קרע. כפר ,1097 ת"ד תופיק,

לבית  בקשה 10.7.2008 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

.10.00 בשעה ,14.5.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
מיום יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע  באופן 

.7.5.2009

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

עו"ד תופיק, עתאמנה  
כוח המבקשים בא
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

3765-03-09 אזרחי תיק

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

בע"מ, לוק שירותים קאוויל פירוק חברת ובעניין

הרצל מרח' ארן, יאיר ע"י ב"כ עו"ד נאמני, גבריאל והמבקש:
.31043 חיפה ,16

לבית  בקשה 5.3.2009 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

.9.15 בשעה ,7.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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 

.31.5.2009

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

עו"ד ארן, יאיר  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

164/09 אזרחי תיק

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

רח' ,51-157269-5 ח"פ בע"מ, מנשה חיים חברת פירוק ובעניין
אזור התעשיה טבריה, ,1925 ת"ד הלוי, יהודה

מת"ד עלי, סעדי עו"ד ואח', ע"י ב"כ עלי נימר והמבקשים:
.054-4400716 נייד ,04-6742768 טלפקס' עראבה, כפר ,361

לבית  בקשה 15.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,10.5.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.3.5.2009 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

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

עו"ד עלי, סעדי  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

5143/09 אזרחי תיק

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

לשם רח' ,51-375860-7 ח"פ בע"מ, אל-ויז'ן חברת פירוק ובעניין
גת, קרית ,1

ממשרד אטלס, ערן עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
פקס' ,04-8511424 טל' חיפה, ,9 הבנקים רח' ושות', אטלס עו"ד

.04-8511423

לבית  בקשה 2.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.9.00 בשעה ,25.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
מיום יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע  באופן 

.11.6.2009

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

עו"ד אטלס, ערן  
כוח המבקשים בא

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

אגודות שיתופיות על רישום הודעה

האגודות: בעניין נתונים להלן
בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - האגודה: פוטשקורפ שם (1)

האגודה: 005196-1―57. מס'  
.64239 תל–אביב-יפו אסי, בית המען: רח' ויצמן 4,  

(15 במרס 2009). התשס"ט רישום: י"ט באדר תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
שיתופית אגודה - המשביר מושבים האגודה: שם (2)

בע"מ. מרכזית
האגודה: 57-005197-9. מס'  

תל–אביב-יפו. המלך 8, רח' שאול המען:  
(24 במרס 2009). התשס"ט רישום: כ"ח באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - פלבם בראל האגודה: שם (3)
בע"מ.

האגודה: 57-005198-7. מס'  
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(איחוד) 18960. חרוד גלבוע, עין ד"נ המען:  
(24 במרס 2009). התשס"ט רישום: כ"ח באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה שדה איילון - גידולי האגודה: שם (4)
בע"מ.

האגודה: 57-005199-5. מס'  
ד"נ שמשון 99760. המען: נחשון,  

(24 במרס 2009). התשס"ט רישום: כ"ח באדר תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
לאספקת חקלאית שיתופית אגודה - אל-סנאבל האגודה: שם (5)

בע"מ. מים
האגודה: 005200-1―57. מס'  

.16809 מיקוד ת"ד 167, אלג'נם, אום המען:  
(24 במרס 2009). התשס"ט רישום: כ"ח באדר תאריך

חקלאות ראשי: סוג
מים אספקת משני: סוג

(24 במרס 2009). באדר התשס"ט כ"ח

 
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

סיווג אגודה שינוי הודעה על

מיצר. קיבוץ האגודה: שם

.57-002710-2 האגודה: מס'

הגולן. דרום רמת ד"נ ,12936 המען: מיצר

(5 בפברואר 1981). התשמ"א א' באדר א' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

אגודות שמות שינוי על הודעה

שיתופית בע"מ. אגודה מחקר ופיתוח - קלב השם הקודם: (1)

שיתופית  אגודה  - ופיתוח מחקר קלב  החדש: השם  
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-004511-2. מס'  

(17 במרס 2009). התשס"ט באדר כ"א מיום:

חקלאית שיתופית אגודה עמל - משואות הקודם: השם (2)
בע"מ.

אגודה  - יצחק משואות  - אבות  נועם החדש: השם  
בע"מ. חקלאית שיתופית

האגודה: 57-004635-9. מס'  

(24 במרס 2009). התשס"ט באדר כ"ח מיום:

חקלאית שיתופית אגודה - עמיעד חקלאות הקודם: השם (3)
בע"מ.

חקלאית  שיתופית אגודה - שירותים עמיעד החדש: השם  
בע"מ.

האגודה: 57-004904-9. מס'  

(19 במרס 2009). התשס"ט באדר כ"ג מיום:

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

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

פשוש הפקות בע"מ
(51-342980-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קוממיות גיל בראל, מרח' החברה מרצון ולמנות את את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,39

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 בראל, גיל

בע"מ הפקות פשוש
(51-342980-3 (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
,39 קוממיות ברח' ,10.00 בשעה ,28.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בראל,                                                גיל

גי.אם ניהול קרנות בע"מ
(51-342979-5 (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
,39 קוממיות ברח' ,10.00 בשעה ,28.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
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כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בראל,                                                גיל

צמרות אם.אם.סי. בע"מ
(51-259208-0 (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
רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,25.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,70 ויצמן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, פריזט,                                                שחר

21 בע"מ  מהר"ל רח'
(51-006808-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,25.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת  השרון, לשם רמת ,23 ברנשטיין-כהן רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק סטופ,                                                אשר

שטקלר בע"מ
(51-268448-1 (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
הגשת לשם גונן, בקיבוץ ,9.00 בשעה ,7.6.2009 ביום תתכנס 
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שטקלר,                                                רפי

ובטחון מידע שרותי איסוף
(51-100317-0 (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
במשרד המפרק, אצל ,17.30 בשעה ,25.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל

הגשת לשם אביב, תל ,136 רוטשילד שד' פרץ, אריאל דין עורכי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק                                                אהרון סיון,

בע"מ עולם ושיווק חובק יבוא לשם
(51-366103-3 (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
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת אליכין, ,19 הרימון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק דוד, בן                                                אסף

בע"מ נדל"ן ניהול תגר
(51-390601-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,2 ויצמן רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,7.6.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, שקרצי, תומר

בע"מ השקעות סולל
(51-055614-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרכש רח'  המפרק, אצל  ,10.00 בשעה ,10.6.2009 ביום תתכנס 
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,34
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק סולל,                                                ארן

בע"מ יבוא סולל
(51-151955-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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הרכש רח'  המפרק, אצל  ,10.00 בשעה ,10.6.2009 ביום תתכנס 
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,34
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק סולל,                                                ארן

קלנדס בע"מ
(51-156297-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תקוה, פתח ,8 השילוח ברח' ,10.00 בשעה ,24.6.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק שושן,                                                חיים

בע"מ פתרונות כהן
(51-378559-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,16.00 בשעה ,3.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם ,49379 תקוה פתח  ,46 העצמאות
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק כהן,                                                צבר

בע"מ ספלנדור
(51-341787-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
צידון רהט סידר לאמעי עו"ד במשרדי ,12.00 בשעה ,1.6.2009 ביום
של סופי דוח הגשת לשם ,53454 גבעתיים ,53 השלום דרך פינק,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, אביב,                                                ארז

בע"מ והשקעות לייצור בנין חברה אזמרגד
(51-067447-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],

מאירי הליפי, רוז'נסקי, רו"ח אצל ,10.30 בשעה ,18.6.2009 ביום
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 ושות', רח' אבא הלל סילבר
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק גבריאל ברנתן,

בע"מ אינטרנשיונל אסם
(51-066017-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

נושים סופית אסיפת כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של סופית נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו, בשעה  הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס הנ"ל החברה
אביב,  45, תל רוטשילד ושות', רח' עו"ד גורניצקי במשרד ,15.00
הפירוק המראה כיצד התנהל המפרק, דוח סופי של סקירת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד,    ד"ר דליה אבן להב,

בע"מ אינטרנשיונל אסם
(51-066017-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
גורניצקי עו"ד במשרד זו, בשעה 11.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,45 רוטשילד רח' ושות',
ומה נעשה בנכסי החברה, הפירוק המפרקת, המראה כיצד התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עו"ד, אבן–להב, דליה ד"ר

זו שפורסמה בילקוט הפרסומים ההודעה לעניין חברה  הערה:
בטלה. - 5934

(1997) זהב ידידים
(51-251996-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבא במשרדי המפרק, רח' ,10.00 בשעה ,27.5.2009 תתכנס ביום
המראה כיצד של המפרק, סופי הגשת דוח לשם רמת גן, ,3 הלל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, רוטשילד, אופיר

6166 חלקה 71  גוש
(51-020732-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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תל ,90 החשמונאים ברח' ,17.00 בשעה ,28.6.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק  פרבמן, עו"ד, גיא

בע"מ קולקשיין אי.אפ.ז'ולרי
(51-226817-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שפיגלמן, עו"ד במשרד ,10.30 בשעה ,24.5.2009 ביום תתכנס 

אביב. תל ,20 לינקולן רח' ושות', זמיר ברק, קורן,

עו"ד זמיר,         יורם

כוח החברה בא  

בע"מ פיתוח קיי ג'ודי
(51-380750-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרצליה ,8 הסדנאות ברח' ,10.30 בשעה ,14.5.2009 תתכנס ביום
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת פיתוח, לשם
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, דינאי, עידן

בהודעה דפוס טעות בשל בשנית מתפרסמת ההודעה הערה:
.5937 שפורסמה בילקוט

גראס נכסי דפנה בע"מ
(51-190654-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  29.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גרובר,  אריה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ברק, בני ,1 גוריון בן מרח' ,051090975

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, גרובר, אריה

רויטמן ולריה
(51-286863-9 (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
26.3.2009 התקבלה  ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ולריה קריץ, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרקת ,017627365

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

.46725 פיתוח הרצליה ,16 החברה, רח' שנקר הודעה זו, למען

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

מפרקת קריץ, ולריה

בע"מ ונאמנות אחזקות ד.ש.ל.
(51-327046-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  5.11.2008 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז צור,  ישראל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,08173817

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

.52681 גן רמת ,7 מנחם בגין למען החברה, רח' הודעה זו,

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

מפרק צור, ישראל

בע"מ השחר איילת אופנת
(51-386987-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  26.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תהילה, מצפריה אפרים את ולמנות מרצון את החברה לפרק

למפרק החברה. מושב צפריה, ,37

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 אפרים תהילה,
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בע"מ חיים רגב
(51-327339-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  30.10.2008 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כפר ,3 מרח' דקל רגב, את חיים מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק סבא,

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 רגב, חיים

בע"מ הרמוסה
(51-394714-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  11.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלחרר, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,03-6132875 טל' גן, רמת ,15 קומה אבגד,  בית  ,5 ז'בוטינסקי

החברה. למפרק ,03-6125579 פקס'

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, אלחרר, משה

אייס גיל בע"מ
(51-318088-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  11.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלחרר, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,03-6132875 טל' גן, רמת ,15 קומה אבגד,  בית  ,5 ז'בוטינסקי

החברה. למפרק ,03-6125579 פקס'

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, אלחרר, משה

בע"מ יהלומים אפ-בי.פי
(51-350821-8 (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
23.3.2009 התקבלה  ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז פרוכטר, גדי ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,1 ז'בוטינסקי מרח' ,052292984

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 פרוכטר, גדי

בע"מ הירדן חקלאיים משמר גידולים
(51-113797-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  23.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חשבונאית- בארי, מלכה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
רמת קצרין, ,189 ת"ד לב, קניון ,6 השיאון מרח' מס, יועצת

הגולן, למפרקת 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 מלכה בארי,

בע"מ הולדקו) (אס.טי.סי. הסבות פי.אס.אף.
(51-382276-7 (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
30.3.2009 התקבלה  ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אסולין, שלום את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק החלטה
לישראל, האווירית  התעשיה  ,1020 ממחלקה ,069642999 ת"ז

החברה. למפרק ,70100 נתב"ג-לוד

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 אסולין, שלום
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בע"מ ופיתוח השקעות חי בן-יהודה
(51-317937-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  30.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מארדינסט ברוך, חי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
קומה ,4 ברקוביץ' המוזאון, רח' במגדל דין, ושות', עורכי נתן בן

החברה. למפרק אביב, תל ,13

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, ברוך, חי

בע"מ ד נ מ
(51-007205-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  9.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל ברמה, בני את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,93386 ירושלים ,2 ביתר רח' אברמזון,

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 ברמה, בני

בע"מ ר.ז.ו
(51-041617-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  9.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל ברמה, בני את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,93386 ירושלים ,2 ביתר רח' אברמזון,

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 ברמה, בני

בע"מ ותעשייתי עסקי יעוץ - בי.אי.סי.
(51-123057-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  1.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אצל שפלר,  ארז רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 
,3603 ת"ד ,35 ז'בוטינסקי רח' רואי חשבון, ושות', שרוני-שפלר

החברה. למפרק ,52511 רמת גן

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, שפלר, ארז

בע"מ יו פו סקיוריטי
(51-407236-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  29.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממגדל אורי דניאל, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' אביב, משה

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, דניאל, אורי

בע"מ ואבטחה ייעוץ קונדור
(51-248554-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  22.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יצחק אוזדין, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,52 גבירול אבן

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, אוזדין, יצחק
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בע"מ סרוויסס פריגורד
(51-300683-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  26.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
באמצעות אורוויס, קולין ולמנות את מרצון החברה את לפרק
,03-7527915 טל' ,52522 גן רמת ,22 תובל רח' חלפין, נתי עו"ד

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 אורוויס, קולין

בע"מ (2004) פיננסים הפניקס
(51-357361-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  8.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דרך לוי, עו"ד ויקי את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרקת גבעתיים, ,21 קומה ,53 השלום

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, לוי, ויקי

בע"מ ת.א. הורים נווה 2003 משכן
(51-336365-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  9.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מסריק מרח' יגודניק, חנה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת נתניה, ,4

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 יגודניק, חנה

בע"מ קפעיתי (מוקאא) דגאני
(51-334050-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  3.12.2006 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עאמר, נסרי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,56 אלספא אחואן

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, נסרי עאמר,

סגין בטחון בע"מ
(51-154922-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  14.11.2008 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שלום רו"ח אצל בורו, לילך את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,65 אלון יגאל רח' ושות', דיאמנט

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 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 לילך בורו,

פרדס גיל בע"מ
(51-067765-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  5.2.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל בן–בסט, רלפי את ולמנות מרצון החברה את לפרק
פקס' ,03-6128000 טל' גן, רמת ,13 תובל רח' ושות', סמואל י'

החברה. למפרק ,03-6128800

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 בסט, בן רלפי
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ברקוביץ בע"מ נכסי משפחת
(51-064152-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  15.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ניב, טוב יום דורון  עו"ד  את ולמנות החברה מרצון  את לפרק
,09-7434880 טל' רעננה, אתגרים, קרית ,17 התדהר מרח'

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, ניב, טוב יום דורון

ממוחשב בע"מ ניקוב ע.א. בראון
(51-132661-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  26.3.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חננאל מרח'  מרצון ולמנות את אליעזר בראון, את החברה לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,27

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 בראון, אליעזר

אינטראקטיב פליי
(51-386591-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמנהלי לאחר ,26.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שכל  ולאחר פירעון כושר 4.5.2008 תצהיר החברה הגישו ביום
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
גן, רמת ,22 מרח' החולה ,037289949 דולב-בלט, ת"ז עו"ד מיטל

למפרקת החברה.

מפרקת עו"ד, מיטל דולב-בלט,

קום. אס אנד ויי
(51-400967-9 (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

עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,24.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,11 בגין מנחם בדרך ושות', ברגרזון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, שמואלי, נעמן

בע"מ שינמן ש.א.
(51-301603-0 (ח"פ

פירוק מרצון ביטול החלטה על הודעה על

החברה המניות של בעלי בישיבת כי בזה הודעה נמסרת
את ההחלטה הוחלט לבטל ,20.1.2009 הנ"ל, שהתקיימה ביום

מרצון. החברה פירוק בדבר 4.3.2004 מיום המיוחדת

ראש יושב שינמן, ד"ר שוקי  

בע"מ החזקות סופר א.א.
(51-268556-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הליך הפסקת הודעה על

שנועדה כללית מיוחדת, באסיפה הודעה כי בזה נמסרת
להפסיק החלטה מיוחדת נתקבלה ,9.3.2009 ביום כדין ונתכנסה

החברה. של מרצון פירוקה הליך את לאלתר

מפרק עו"ד, לביא,                                                בועז

(קרן השקעות) הון צמיחה טנא
(55-404656-4 (ש"מ

בשותפות השותפים בהרכב שינוי על הודעה

לפקודת   60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה ניתנת 
בשותפות זכויותיו כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח השותפויות
51- ח"פ בע"מ, שוק ההון שירותי לאומי המוגבל  השותף של
51-069482- ח"פ בע"מ, לחברות לאומי קמ"פ הועברו ,148199-6
גמל קופות והראל ,51-205243-2 ח"פ גמל, קופות פריזמה ,1

.51-220520-4 "פ בע"מ, ח

עו"ד אולך,            דב

            בא כוח השותפות

החזקות איסלו
(55-021353-2 (ש"מ

בשותפות זכויות המחאת בדבר הודעה

 60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה נמסרת 
ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח השותפויות לפקודת
ח"פ בע"מ, והחזקות נכסים  דורות  חברת המחתה 18.1.2009 
בשותפות), מוגבל (שותף אביב תל ,2 מרח' ויצמן ,52-003743-3
לרבות וסוג, מכל מין בשותפות, זכויותיה וחובותיה מלוא את
,028483006 ת"ז  פירט,  לעוז ש"ח   84 בסך בשותפות  חלקה 

בשותפות). מוגבל (שותף סלובקיה מברטיסלאבה,

גורליק פירט   רן                  עוז

השותפות  כוח באי  
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עבד והלב עמותת
(58-048465-7 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,22.2.2009 ביום שהתכנסה
תל ,82 מנחם בגין דרך מרח' לוי, לביאב עו"ד את מרצון ולמנות

העמותה. למפרק אביב,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, לוי, לביאב

כפר תבור עמותת הפועל
(58-009423-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,17.3.2009 ביום שהתכנסה
למפרק ,15241 כפר תבור ,31 ת"ד עזר, בעז בן ולמנות את מרצון

העמותה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עזר, בן בועז

רנן כנסת בית
(58-040630-4 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,31.12.2007 ביום שהתכנסה
הנגב ד"נ רנן, ממושב לישע מרדכי, את ולמנות מרצון העמותה

למפרק העמותה. ,050-5312804 נייד ,85110 מיקוד ,47

את יגיש הנ"ל העמותה 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 מרדכי, לישע

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
 18) כ"ד בשבט התשס"ט ביום העבודה המוחזקים מולו בסיום

:(2009 בפברואר

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(18.2.2009) בשבט התשס"ט כ"ד

35,423,216,314

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(11.2.2009) בשבט התשס"ט י"ז

35,061,716,771

( ―  ג. העלייה או הירידה (
האחרון השבוע במשך

361,499,543

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(18.2.2009) בשבט התשס"ט כ"ד

35,423,216,314

(19 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ה

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(25 בפברואר 2009): התשס"ט באדר א' ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(25.2.2009) התשס"ט באדר א'

35,505,637,311

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(18.2.2009) בשבט התשס"ט כ"ד

35,423,216,314

( ―  ג. העלייה או הירידה (
האחרון השבוע במשך

82,420,997

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(25.2.2009) התשס"ט באדר א'

35,505,637,311

(26 בפברואר 2009) התשס"ט באדר ב'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח
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שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה

(4 במרס 2009): התשס"ט באדר ח' ביום העבודה בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(4.3.2009) התשס"ט באדר ח'

35,738,498,338

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(25.2.2009) התשס"ט באדר א'

35,505,637,311

( ―  ג. העלייה או הירידה (
האחרון השבוע במשך

232,861,027

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(4.3.2009) התשס"ט באדר ח'

35,738,498,338

(5 במרס 2009) התשס"ט באדר ט'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה

(12 במרס 2009): התשס"ט באדר העבודה ביום ט"ז בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(12.3.2009) באדר התשס"ט ט"ז

36,166,720,358

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(4.3.2009) התשס"ט באדר ח'

35,738,498,338

( ―  ג. העלייה או הירידה (
האחרון השבוע במשך

428,222,020

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(12.3.2009) באדר התשס"ט ט"ז

36,166,720,358

(13 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ז

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה
(18 במרס 2009): התשס"ט באדר העבודה ביום כ"ב בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(18.3.2009) באדר התשס"ט כ"ב

36,488,080,451

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(10.3.2009) באדר התשס"ט י"ד

36,098,641,045

( ―  ג. העלייה או הירידה (
האחרון השבוע במשך

398,439,406

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(18.3.2009) באדר התשס"ט כ"ב

36,488,080,451

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה
(25 במרס 2009): התשס"ט באדר העבודה ביום כ"ט בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(25.3.2009) באדר התשס"ט כ"ט

36,633,184,453

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(18.3.2009) באדר התשס"ט כ"ב

36,488,080,451

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

145,104,002

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(25.3.2009) באדר התשס"ט כ"ט

36,633,184,453

(26 במרס 2009) בניסן התשס"ט א'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


