רשומות

ילקוט הפרסומים
כ״ד באב התשס״ה

5430

29

באוגוסט

עמוד

עמוד

הורעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי
בוח הסיעות וממלאי מקומם ..............................

3928

הורעה על שינוי שמה של סיעה................................

3928

הודעה על ביטול מינוי רב העיר בבית דגן .................

3928

2005

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת המוניות ורשימת
הברים ..................................................

3930

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו ...

3930

הודעות על גמר כהונתם של שופטים ........................

3928

הודעה ברבר העברת זכויות בזכויות נפט ..................

3931

צווים ברבר החלת הוראות לפי פקודת החברות ........

3929

הודעה בדבר הבנת תכנית לתשתית לאומית לפי חוק

מינוי יושב ראש ועדת בחירות של המועצה לענף
הלול ..................................................................

3929

התכנון והבניה...................................................

3931

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערר לפי חוק המועצה
לענף הלול (ייצור ושיווק)...................................

הודעות בדבר השעיית חברים מלשבת עורבי הדין ...

3932

3929

הודעות ברבר הוצאת חברים מלשבת עורבי הדין .....

3933

הורעה ברבר הרבב המועצה הרתיח בני-עיש ..........

3929

מינוי ועדת ערר לארנונה (בסרא-סמיע) ....................

3933

הורעה על מינוי רשמת לפי חוק בית המשפט לעניני
משפחה ..............................................................

במקרקעין ...... ,......

3933

3929

הודעות על מינוי חברים למועצה מייעצת לפי חוק
הנפט..................................................................

3930

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

הודעות לפי חוק הצהרות מוות .................................

3934

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

3936

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי
כוח הסיעות וממלאי מקומס
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

התשב״ט1969-

מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) ו־(ה) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ״ט ,'1969-וסעיף 18ג לתקנון הכנסת',
כדלקמן:
()1

על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת שאישרה ועדת
הכנסת לפי סעיפים  59ו־ 60לחוק הכנסת,
וסעיף 8וא לתקנון הכנסת ,במפורט להלן:

התשנ״ר,,1994-

(א)

(ב)

()2

ביום ט ,באייר התשס״ה ( 18במאי  )2005התפלגה
סיעת "שינוי מפלגת החילונים ומעמר הביניים"
לשתי סיעות:
()1

סיעת "שינוי מפלגת החילונים ומעמר
הביניים״ ,אשר תמנה  14חברי הכנסת ,שהם
בל חברי הסיעה לפני ההתפלגות ,למעט חבר
הכנסת יוסף פריצקי;

()2

סיעת "צלייש  -ציונות ,ליברליות ושוויון",
אשר תמנה את חבר הכנסת יוסף פריצקי;

ביום י״ר באייר התשס״ה ( 23במאי  )2005התמזגו
סיעות "העבודה-מימד בראשות מצנע" ו״עם אחר
בראשות עמיר פרץ" לסיעה אחת ששמה "העבודה-
מימר-עם אחר" ,ובאותה עת חבר הכנסת רוד טל
התפלג מסיעת "עם אחר בראשות עמיר פרץ" והקים
סיעה חרשה ושמה "נוי".

הודעה על ביטול מינוי רב העיר בבית דגן
י לפי חוק מגורי רבנים במקום כהונתם,

אני מודיע בי בהתאם לםעין(4 ،א) לחוק מגורי רבנים
במקום כהונתם ,החשס״ג2002-י ,בהתאם לתקנה (12אא)7
לתקנות בחירות רבני עיר ,התשלייה ,'1974-מינויו של הרב
ששון גריידי לרב העיר בבית דגן - ,בטל ,החל ביום ט״ז בכסלו
התשס״ג( 11בדצמבר .)2003
ב״ז בתמוז התשס״ה ( 3באוגוסט
(חט )3-44

)2005

אריאל שרון
ראש הממשלה
’ ס״ח התשס״ג ,עט ,וסו.
 1ק״ת התשל״ה ,עמי
 5י״פ התשסייב ,עמי .2166
;532

התש״ס ,עט■

(א)

(ב)

בא כוח סיעת "נוי" הוא חבר הכנסת דור טל ,וממלא
מקומו הוא אלעד אלכאוי;

(ג)

בא כוח סיעת "צל״ש-ציונות ,ליברליות ושוויון" הואי
חבר הכנסת יוסף פריצקי ,וממלא מקומו הוא סער
אוסרוביץ.

בי בתמוז התשס״ה
(חמ )3-16

ביולי

(27

)2005

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת
 1סייח התשכייט ,עמי .103
׳ י״פ התשכ״ח ,עמי  ;590התשמ״ט ,עמי
 5ס״ח התשנ״ד ,עמי  ;140התשס״ד ,עמי

.1798
.308

הודעה על שיגוו שמה של סועה
לפי תקנון הכנסת

מודיעים בזה ,לפי סעיף 18ג(א) לתקנון הכנסת’ ,בי ביום בי
בתמוז התשס״ה ( 27ביולי  ,)2005אישרה ועדת הכנסת ,בהתאם
.להוראות סעיף 8וא לתקנון הכנסת ,את שינוי שמה של סיעת
"יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית׳"; שמה
החרש של הסיעה הוא ״מרצ-יחר והבחירה הדמוקרטית״..
כ׳ בתמוז התשס״ה
(חט )3-864

(27

ביולי

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת
התשמ״ט ,עמי .1798

.
’ י״פ התשכ״ח ,עמי
׳ י״פ התשס״ר ,עמי .3352
;590

3928

)2005

.822

הודעה על גמר כהונתו של שוסט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ר984-ו
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיעה על גמר כהונתו של יעקב צמח,
נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,ביום י״ט בתמוז התשס״ה
( 26ביולי  ,)2005עקב פרישתו לגמלאות.

כ״ו בתמוז התשס״ה ( 2באוגוסט
(חט )3-60

)2005

ציפי לבני
שרת המשפטים

על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם כמפורט להלן:
בא כוח סיעת "העבורה-מימר-עם אחד" הוא חבר
הכנסת אפרים סנה .וממלא מקומו הוא חבר הכנסת
איתן כבל; .

התשס״ג2002-

י ס״ח התשמ״ר ,עמי

.198

הודעה על גמר בהונונו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ״ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיעה על גמר כהונתו של מיכה
לינדנשטראוס ,נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה ,ביום כ״ו
בסיון התשס״ה ( 3ביולי  ,)2005עקב פרישתו לגמלאות.

בייו בתמוז התשס״ה
(חט )3-60

(2

באוגוסט

12005

ציפי לבני
שרת המשפטים
י ס״ח התשמ״ר ,עמי

.198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ״ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיעה על גמר כהונתה של רות אליעז,
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ,ביום ר בתמוז
התשס״ה ( 13ביולי  ,)2005עקב פרישתה לגמלאות.
ב״ו בתמוז התשס״ה
(חט )3-60

(2

באוגוסט

)2005

ציפי לבני
שרת המשפטים

’ סייח התשמ״ר ,עמי

.198

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

צו בדבר החלת הוראות
לפי פקודת החברות [נוסח חדש],

התשמ״ג1983-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (380ב) לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ״ג ,'1983-אני מצווה בי סעיף  350לחוק החברות,
התשנ״ט999-ו' (להלן  -החוק) ,יחול ,בשינויים המחויבים,
על עמותת בני עקיבא נחל יצחק-נחלים ,ע״ר 58-008079-4
(להלן  -העמותה).
למען הסר ספק יובהר ,בי אין בצו זה משום הבעת עמדה
כלשהי בנוגע לתובנה של הבקשה לפי סעיף  350לחוק שהגישה
העמותה לבית המשפט ,לרבות לענין בקשתה של העמותה
להקפאת הליכים או לענין הסדר הנושים או הסבם התפעול
שהוצעו במסגרתה.
צו זה תקף בל עור מתנהלים ההליכים בחיק פש״ר (תל־
אביב-יפו)  1796/05או ער יום ל׳ בכסלו התשס״ו ( 31בדצמבר
 ,)2005לפי המאוחר.

י״ט באב התשס״ה
(חט )3-1338

(24

באוגוסט

ציפי לבני
שרת המשפטים
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,37עמי  ;761ס״ח התשנ״ה,
עמי .36
 1ס״ח התשנ״ט ,עמי .189

התשמ״ג1983-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (380ב) לפקודת החברות [נוסח
חרש] ,התשמ״ג ,'1983-אני מצווה כי סעיף  350לחוק החברות,
התשנ״ט( '1999-להלן  -החוק) ,יחול ,בשינויים המחויבים,
על אגורת החרשים בישראל ,ע״ר ( 58-002339-8להלן -
העמותה).
למען הסר ספק יובהר ,בי אין בצו זה משום הבעת עמדה
כלשהי בנוגע לתוכנה של הבקשה לפי סעיף  350לחוק שהגישה
העמותה לבית המשפט ,לרבות לענין הסדר הנושים שהוצע
במסגרתה.
צו זה תקף בל עוד מתנהלים ההליכים בתיק פש״ר (תל־
אביב-יפו)  2127/04או עד יום לי בכסלו התשס״ו ( 31בדצמבר
 ,)2005לפי המאוחר.

י״ט באב התשס״ה
(חט )3-1338

(24

מינוי יושב ראש ועדת בחירות של המועצה .
לענף הלול
לפי תקנות המועצה לענף הלול (כללים ברבר בחירת נציגי
המגדלים) ,התשס״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (7א)( )1לתקנות המועצה לענף
הלול (כללים ברבר בחירת נציגי המגדלים) ,התשס״ה,'2005-

ילקוט הפרסומים

.828

,5430

ציפי לבני
שרת המשפטים

מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערר
לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

כ״ד באב התשס״ה,

התשב״ר1963-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק המועצה לענף הלול
(ייצור ושיווק) ,התשכ״ד963-ו( ,להלן -החוק) ,אני ממנה את
משה סובל ,ת״ז  ,5306709שופט של בית משפט שלום ,ליושב
ראש נוסף בוועדת הערר לפי החוק האמור.
(25

ביולי

)2005

ציפי לבני
שרת המשפטים
’ ק״ת התשכ״ד .עט,

.12

הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית בני-עיש

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל״א 1971 -י ,קבעתי
שהמועצה הרתיח בני-עיש תהיה בת חמישה חברים והרכבתי
אותה כדלהלן:
השם

מס -זהות

אהרן אטיאס
מרדכי חפצי
סטניסלב מלמוד
אהרן ענאקי
עמיאל שאער

027249317

ר׳ באב התשס״ה
(חט )3-140

(9

058488073
306900457
030657373

027831023

באוגוסט

)2005

ציפי לבני
שרת המשפטים
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,37עמי  ;761ס״ח התשנ״ה,
ענד .36
 1סייח התשנ״ט ,עמי .189

י ק״ת התשס״ה ,עמי

כ״ו בתמוז התשס״ה
(חט )3-3426

(2

באוגוסט

)2005

לפי חוק שירותי הרת היהודיים [נוסח משולב],
התשל״א1971-

צו בדבר החלת הוראות

באוגוסט

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י״ח בתמוז התשס״ה
(חט )3-840

)2005

לפי פקודת החברות [נוסח חרש],

אני ממנה את נתן עמית ,שופט בדימוס של בית משפט מחוזי,
■ליושב ראש ועדת הבחירות של המועצה .לענף הלול ,לפי
הסעיף האמור.

.
י ס״ח התשל״א ,עמי

אריאל שרון
ראש הממשלה
התשנ״ט ,עמי .86

הודעה על מינוי רשמת
,לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה,

התשנ״ה1995-

בהתאם לסעיף (84ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע י בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
(2ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה,‘1995-
ובאישור שרת המשפטים ,מיניתי את גלית אוסי-שרעבי ,ת״ז
 ,0293026560לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז
המרכז ,החל ביום כ״ז באב התשס״ה ( 1בספטמבר .)2005

כ״ד בתמוז החשס״ה (ו 3ביולי
1חמ )3-2666

)2005

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון
 1ס״ח התשמ״ד ,עמי

29.8.2005

:130

)2005

.198

3929

הורעה על מינוי חבר למועצה מייעצת
לפי חוק הנפט,

תוקף המינוי הוא לשלוש שנים.
י״ח בתמוז התשס״ה
(חמ )3-2220

______
י ס״ח התשי״ב ,עמי

(25

לפי חוק הנפט ,התשי״ב952-ו

התשיייב1952-

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הנפט,
התשי״ב ,'1952-מיניתי את ריאב וליד לוטפי ,ת״ז ,026182915
לחבר במועצה המייעצת לפי החוק האמור.

ביולי

הודעה בדבר נותן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנפט,
התשי״ב952-ו' ,ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת
נתתי ביום י״ב בתמוז התשס״ה ( 19ביולי  )2005לחברת "גינקו
חיפושי נפט שותפות מוגבלת״ בעייב; (- )100%
()1

)2005

מנקודת ציון
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות
.322

הורעה על מינוי חבר למועצה מייעצת
לפי חוק הנפט,

התשי״ב1952-

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הנפט ,י
התשי״ב ,'1952-מיניתי את אורי גלבוע ,ת״ז  ,052291903לחבר
במועצה המייעצת לפי החוק האמור.
תוקף המינוי הוא לשלוש שנים.
ה׳ בתמוז התשס״ה
(חט )3-2220

_____,
’ ס״ח התשיייב ,עמי

את הרישיון /326״שחר" ,שגבולותיו הם כדלהלן:

(12

ביולי

)2005

לנקודת ציון

227.0/540.0

לנקודת ציון

226.0/530.0

ומערבה

לנקודת ציון

215.0/530.0

ודרום מערבה

לנקודת ציון

210.0/525.0

ודרומה

לנקודת ציון

210.0/516.0

ומזרחה

לנקודת ציון

214.0/516.0

ורדומה

לנקודת ציון

214.0/510.0

ומזרחה

לנקודת ציון

221.0/510.0

וצפונה

לנקודת ציון

221.0/516.0

ומזרחה

לנקודת ציון
הבין־לאומי עם ירדן

וצפונה חזרה לאורך הגבול

227.5/516.0

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות

לנקודת ציון

.322

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת המוניות
ורשימת חברים
לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת התעבורה' -
)1

אני ממנה ,לפי הצעת שרת המשפטים ,את השופט
(רימי) אמנון סטרשנוב ,ת״ז  ,009819970ליושב ראש ועדת.
המוניות;

)2

אני מפרסם בזה רשימה של אנשים ששמותיהם מפורטים
להלן שניתן למנותם לחברים בוועדת המוניות:
מס ,זהות

השם

אברהם פריד
יניב בניטה
065467599
ויקטור דור
13056197
אסתר דלל
027291969
רבקה זילברמן
027959196
משה גיל
056543721
משה דניאל
052632189
חיים עטר
041162421
דור ציפרשטיין
54211974
איריס צמח
המינויים לוועדת המוניות‘  -בטלים.
047945738

037581287

(15

באוגוסט

)2005

מאיר שטרית
שר התחבורה
עמי  ;173סייח התשנ״ח,

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש
עמי .54
 2י״פ התשנייט ,עמי  ;1802התשס״ב ,עמי .804
,7

3930

239.7/540.0

ודרום דרום מערבה

סך הכל

יי באב התשס״ה
(חמ )3-641

ומערבה

()2

239.7/540.0

כ־ססס389,

דונם;

את הרישיון 7327׳צורים" ,שגבולותיו הם כדלהלן:

מנקודת ציון

225.0/565.0

וצפון מזרחה

לנקודת ציון

229.0/572.0

ומזרחה

לנקודת ציון

ודרומה

230.0/572.0

לנקודת ציון

230.0/540.0

לנקודת ציון

227.0/540.0

ודרום דרום מערבה

לנקודת ציון

226.0/530.0

ומערבה

לנקודת ציון

220.0/530.0

וצפונה

ומערבה

לנקודת ציון

220.08/565.0

לנקודת ציון

225.0/565.0

ומזרחה חזרה

סך הבל ב־ססס 351,דונם.
יייב בתמוז התשס״ה
(חט )3-629

(19

י סייח התשי״ב ,עט,

.322

ביולי

)2005

יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

הודעה בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו
לפי חוק הנפט,

התשי׳ב1952-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנפט,
התשיייב ,'1952-ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת
נתתי ביום ב״ה בתמוז התשס״ה ( 1באוגוסט  )2005לחברת
״׳T&TT״ בע״מ ( )100%את הרישיון ؟/32״עינבל" ,שגבולותיו
הם כדלהלן:

י סייח התשיייב ,עמי

.322

ילקוט הפרסומים

,5430

ב״ר באב התשסייה,

29.8.2005

לנקודת ציון

179.500/655.000

ומזרחה

לנקודת ציון

230.0/581.0

ודרומה

לנקודת ציון

186.000/655.000

ורדומה

לנקודת ציון

230.0/572.0

ומערבה

לנקודת ציון

186.000/632.000

ומערבה

לנקודת ציון

219.5/572.0

ודרומה

לנקודת ציון

178.000/632.000

וצפונה

לנקודת ציון

219.5/570.0

ומערבה

לנקודת ציון

178.000/639.000

ומערבה

לנקודת ציון

218.0/570.0

ודרומה

לנקודת ציון

167.450/639.000

וחזרה לאורך קו החוף

מנקודת ציון

220.0/581.0

ומזרחה

לנקודת ציון

218.0/565.0

ודרום מזרחה

לנקודת

לנקודת ציון

219.5/564.0

ודרום מערבה

סך הכל

לנקודת ציון

218.5/563.0

ודרום מערבה

לנקודת ציון

209.0/559.0

לנקודת ציון

220.0/581.0

וצפון מזרחה חזרה

ציון 173.920/653.850
ב־ססס282,

י״ט בתמוז התשס״ה
(חט )3-653

דונם.

(26

ביולי

)2005

יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

סך הכל ב־ 73,000ו דונם.

ב״ה בתמוז התשס״ה
(חט )3-629

באוגוסט

(1

הודעה ברבר העברת זכויות בזכויות נפט

)2005

לפי חוק הנפט,
יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפוש נפט והפקתו
לפי חוק הנפט,

התשי״ב1952-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנפט,
החשי״ב 952-ו י ,ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
נתתי ביום ב״ה בתמוז התשס״ה ( 1באוגוסט  )2005ל״אבנר
חיפושי נפט שותפות מוגבלת״ (ם/נ> ,)40״דלק קידוחים  -שותפות
מוגבלת״ ( )40%ו־״מפעלי פדרמן בעי־מ״ ( ,)20>%את רישיון 7325
"ראשון מערב" ,שגבולותיו הם כדלהלן:

מנקודת ציון

176.650/662.550

ודרום מזרחה

לנקודת ציון

180.950/659.500

ודרום מזרחה

לנקודת ציון

178.150/650.500

וצפון מערבה

לנקודת ציון
הים התיכון
לנקודת ציון

173.920/653.850

וצפון מזרחה לאורן־ שפח

176.650/662.550

סך הבל ב־ 46,600דונם.

ב״ה בתמוז התשס״ה
(חט )3-653

(1

באוגוסט

)2005

יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

י ס״ח התשיייב ,עמי

.322

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט,
התשי״ב952-ו' ,ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
בי הרשיתי ביום י״ב בתמוז התשס״ה ( 19ביולי  )2005העברת
זכויות ברישיון /328״ענת"‘ ,בך שחלוקת הזכויות לאחר
ההעברה תהיה כדלקמן:

ענת חיפוש נפט ,שותפות מוגבלת
י״ב בתמוז התשס״ה
<חמ )3-629

(19

י סייח התשי״ב ,עט,
 1יייפ התשס״ה ,עמי

.322

)2005

יעקב מימין
הממונה על עניני הנפט
3931

הורעה ברבר הבנת תכנית לתשתית לאומות
לפי חוק התכנון והבניה,

התשב״ה1965-

בהתאם לסעיף 76ג( )1לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה-
 ,'1965ובתוקף סמכותה לפי סעיף  77לחוק האמור ,מודיעה
בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
בי בישיבתה מיום כ״ד באדר ב ,התשס״ה ( 4באפריל )2005
החליטה על הבנת תבנית לתשתית לאומית מסי תח״ל- 20/
תחנת כוח בקוגנרציה  -מנאייי  -חדרה.
תחום התכנית :התחנה המוצעת ממוקמת בסביבת
אזור התעשיה של חררה ובשטחי מפעלי נייר אמריקניים -
ישראליים.

לפי חוק הנפט,

התשי״ב1952-

מנקודת ציון

173.920/653.850

ורדום מזרחה

לנקודת ציון

178.150/650.500

וצפון מזרחה

חלקי חלקות

גושים
10020

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנפט,
התשי״ב952-וי ,ולאחד התייעצות עם המועצה המייעצת,
נתתי ביום י״ב בתמוז התשס״ה ( 19ביולי  )2005ל״גינקו חיפושי
נפט בע״מ״ ( ,)100%את רישיון /328״ענת" ,שגבולותיו הם
כדלהלן:

10014

חלקות
7

8,6,5
,70,68-66,25,23-16

186

,113,100,99,97,96,27
,173,133,129 ,128,114
188 ,187 ,174

הבל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,ובמקרה
של אי־התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
י סייח התשבייה ,עמי

ילקוט הפרסומים

ביולי

.100%

רשימת הגושים והחלקות בתחום התבנית:

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפוש נפט והפקתו

י סייח התשי״ב ,עמי

התשיייב1952-

;307

התשס״ב ,עמי

.157

.322

,5430

בייד באב התשסייה,

29.8.2005

3931

'השינויים המוצעים בתבנית )1( :ייעור שטח לתחנת
כוח המוסקת בגז טבעי ופועלת בקוגנרציה (שילוב של ייצור
כוח והפקת חום); ( )2קביעת ררבי הטיפול למניעת מפגעים
סביבתיים הנובעים מהפעלת התחנה.

ניתן לעיין בתשריט האמור בהודעה זו במשרדים הרשומים
להלן:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
בחובת :רח׳ יפו  ,232תייר  ,36078ירושלים  ,94383טלי
 ,02-5312666פקס .02-5022141
( )2המועצה הארצית לתכנון ולבניה

כתובת :רח־ קפלן
 ,02-6701608פקס
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
בחובת :שרי פלי״ם  ,15קריח הממשלה ,חיפה ,טל'
 ,04-8633427פקס .04-8633432
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חררה
כתובת :עיריית חררה ,רח׳ הלל  ,9ת״ר  ,16חררה ,38100
טל'  ,04-6303311פק.04-6333014 0
תייר

,2

,6158

ירושלים

,91061

טלי

.02-5670325

()3

()4

כ״ו בסיון התשס״ה ( 3ביולי
(חט )3-697

)2005

לפי חוק לשבת עורכי הרין,

התשבייא1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשכת עורבי הרין ,התשכ״א 961 -ו; כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורכי הרין במחוז הצפון ,בשבתו ביום ה׳
בניסן התשס״ה ( 14באפריל  ,)2005בתיק בר״מ  ,18/04החליט
להטיל על עורך דין פאוזי חג׳ירי ,תייז  ,58198847רישיון מסי
 ,19008עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הרין לתקופה
של  6חודשים ,מסיום השעיה קורמת ,מיום ט״ז בטבת התשס״ו
( 16בינואר  )2006וער יום י״ט בתמוז התשס״ו ( 15ביולי .)2006

אי בסיון התשסי״ה
(חט )3-94

)2005

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורבי הרין,

התשכ״א1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשכת עורבי הרין ,התשכ״א 1961-י ,בי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורבי הרין ■בתל אביב ,בשבתו ביום בי בסיון
התשס״ה ( 9ביוני  ,)2005בתיק בד״מ  ,17/05החליט להטיל על
עורכת רץ טוני שלם ,תייז  ,25169111רישיון מסי  ,24665השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריבת הרין לתקופה של  6חורשים
מיום לי בסיון התשס״ה ( 7ביולי .)2005
ד בסיון התשס״ה
(חט )3-94

(14

’ סייח התשכ״א ,עמי

3932

;178

ד בסיון התשס״ה
(חט )3-94

ביוני

(14

1
 1סייח התשכ״א ,עמי

)2005

;178

זמירה גולדנר
סגן ראש לשבת עורבי הרין
התשיים ,עט׳ .110

התשב״א1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הרין ,התשב״א961-ו' ,כי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ב״ו בניסן
התשס״ה ( 5במאי  ,)2005בתיק בדייט  ,62/04החליט להטיל על
עורך דין חוסין מסאלחה ,ת״ז  ,59524033רישיון מסי ,22813
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הרין לתקופה של
 4חורשים.
תוקף ההשעיה מיום י״ב בסיון התשסייה
עד יום ט״ו בתשרי התשסייו ( 18באוקטובר

(19

ביוני

)2005

.)2005

י״א בתמוז התשסייה
(חט )3-94

(18

 1ס״ח התשכ״א ,עמי

ביולי

;178

)2005

זמירה גולדנר
סגן ייאש לשבת עורבי הרין
התש״ם ,עמי .110

הודעה בדבר השעיית חבר
זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורבי הרין

ביוני

תוקף ההשעיה מיום כ״ב בניסן התשס״ה ( 1במאי  )2005ער
יום כ״ח בתשרי התשס״ו ( 31באוקטובר . .)2005

לפי חוק לשבת עורבי הרין,

הודעה בדבר השעיית חבר

(8

לפי חוק לשבת עורבי הרין ,התשכ״א-ו96ו
אני מוריעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הרין ,התשכי׳א 1961 -י ,בי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורבי הדין בירושלים ,בשבתו ביום ב״ז
באדר ב ,התשס״ה ( 7באפריל  ,)2005בתיק בד״מ  ,10/04החליט
להטיל על עורך רין אילן אשר ,ת״ז  ,54279104רישיון מס,16921 ,
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הדין לתקופה של 6
חורשים.

הודעה בדבר השעיית חבר

אוסקר אבורזק
יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבניה
של תשתיות לאומיות

ביוני

הורעה ברבר השעיית הבר

לפי חוק לשבת עורבי הרין,

תוקף ההשעיה מיום יי בתמוז התשסייה
יום יייר בחשון התשסייו ( 16בנובמבר .)2005

י״ט בתמוז התשסייה
(חט )3-94

(26

ביולי

)2005

זמירה גילדנר
סגן ראש לשבת עורכי הרין
התשיים ,עמי סו ו.

התשבייא. 1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הדין ,התשכ״א .'1961-כי בית הרין המשמעתי,
י המחוזי .של לשכת עורכי הרין המחוזי בתל אביב ,בשבתו
ביום י״א בתמוז התשסייה ( 18ביולי  ,)2005בתיק ברייט ، 131/
 ,04להטיל על עורך דין ערן קייזמן ,ת׳יז  ,54137575רישיון מסי
 ,12042עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הרין לתקופה
של  4חודשים.

 1סייח התשכייא ,עמי

;178

ילקוט הפרסומים

(17

ביולי  )2005ער

)2005

זמירה גולרנר
סגן ראש לשבת עורבי הרין
החשיים ,׳עמי .110

,5430

כייר באב התשס״ה,

29.8.2005

הודעה ברבר הוצאת חבר מן הלשכה

הורעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת .עורכי הרין,

לפי חוק לשבת עורבי הרין,

התשכ״א1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הדין ,התשכ״א961 -וי ,בי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורבי הרין בחיפה ,בשבתו ביום 0׳ באייר
חתשס״ה ( 18במאי  ,)2005בתיק בד״מ  ,41/05החליט להטיל על
עורך דין חטיב גואר ,ח״ז  ,23119811רישיוןמס׳ ,16541עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הרין לתוקפה של  12חורשים.
תוקף ההשעיה מיום חי בתמוז התשס״ה
ער יום י״ח בתמוז התשס״ו ( 14ביולי .)2006
ה׳ בתמוז התשס״ה
؛חמ )3-94

(12

______
' סייח התשבייא ,עמי

ביולי

;178

(15

ביולי

)2005

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים  )6X1069ו־.72לחוק
לשבת עורכי הדין ,התשכ״א 1961 -י ,בי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורבי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ב״ו
בניסן התשס״ה ( 5באפריל  ,)2005בתיק בד״מ  ,115/04החליט
להטיל על עורך רץ ירון איל ,ת״ז  ,24347924רישיון מס• ,20325
עונש של הוצאה מהלשכה מתחילת השעייתו הזמנית ביום ר
באדר ב׳ התשס״ה ( 17במרס .)2005
אי בסיון התשס״ה
(חט )3-94

)2005

זמירה גולדנר
סגן ראש לשבח עורבי הרין
התשיים ,עמי .110

התשב״א1961-

(8

ביוני

____
י ס״ח התשכ״א ,עמי

;178

)2005

זמירה גולרנר
סגן ראש לשבח עורבי הדין
התש״ם ,עמי .110

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הרין,

לפי חוק לשכת עורבי הדין,

התשכ״א1961-

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הדין ,התשב״א ,'1961-בי בית הרין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הרין בתל אביב ,בשבתו ביום כייר
בניסן התשסייה ( 3במאי  ,)2005בתיק בד״מ  ,1/05החליט להטיל
על עורכת רין ליאת אייל ,תייז  ,27325265רישיון מסי ,25237
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הרין לתקופה של
 4חורשים.

תוקף ההשעיה מיום י״ג בחשון התשס״ו
 )2005ער יום יייד באדר התשס״ו ( 14במרס

(15

בנובמבר

אני מוריעה בזה בהתאם לסעיפים (69אץ )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הדין ,התשכ״א ,'1961-בי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורבי הרין בתל אביב ,בשבתו ביום כ״ח
באדר ב ,החשס״ה ( 8באפריל  ,)2005בתיק בד״מ  ,22/05החליט
להטיל על עורכת דין פזית פרלמוטר וולף ,ת״ז ,24427734
רישיון מסי  ,18704עונש של הוצאה מן הלשכה מיום ח ,בסיון
התשס״ה ( 15ביוני .)2005

כ״ז בסיון התשס״ה ( 4ביולי
(חט )3-94

.)2006

בייז בסיון התשס״ה ( 4ביולי
(חמ )3-94

י ס״ח התשכ״א ,עמי

;178

)2005

’ ס״ח התשכ״א ,עמי

זמירה גולרנר
סגן ראש לשבת עורכי הרין
התש״ם ,עמי .110

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשבת עורבי הרין,

החשבייא-ו196

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו־ 72לחוק
לשבת עורבי הרין ,התשכ״א 961-ו י ,בי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשבת עורבי הרין במחוז הצפון ,בשבתו ביום.
י״ז באייר התשס״ה ( 26במאי  ,)2005בתיק ברייט  ,2/05החליט
להטיל על עודך דין יוסף עאוני ,ת״ז  ,23252976רישיון מסי
 7406ו ,עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הרין לתקופה
של חורש.
תוקף ההשעיה מיום ב״ז באב התשס״ה
ער יום ב״ו באלול התשס״ה

( 1בספטמבר )2005

י״ב בתמוז התשס״ה
(חט )3-94

(19

זמירה גולרנר
סגן ראש לשבת עורבי הרין
התש״ם ,עמי .110

י

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
מינתה המועצה המקומית בסרא-סמיע בישיבתה ( ,)3/05מיום
ב״ז באייר התשס״ה ( 5ביוני  )2005את האנשים המנויים להלן
לוועדת ערר לענין החוק האמור:
5

לחוק הרשויות

התשל״ו,'1976-

יוסף מחמר עוירה  -יושב ראש
נגייב נאיף עבראללה  -חבר

יוסף סאלח טרודי  -חבר
י״ג בתמוז התשס״ה
(חט )3-265

(20

ביולי

)2005

נביה נסראלדין
ראש המועצה המקומית כסרא-סמיע

)2605

’ ס״ח התשל״ו ,עמי

זמירה גולדנר
סגן ראש לשבת עורבי הרין
י סייח התשכ״א ,עמי 78ו; התש״ם ,עמי סו .1

;178

)2005

מינוי ועדת ,ערר

( 30בספטמבר .)2005

ביולי

התשכ״א1961-

.252

הודעה כדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשבייט1969-
נמסרת בזה הורעה בי לוחות הזכויות של גושי הרישום
מסי  39631אופקים 40121 ,40120 ,אילת ו־ 38406באר שבע

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

3933

הוצגו ביום ב ,בתמוז התשס״ה ( 27ביולי  )2005למשך שלושים
יום לעיון בלשבת פקיד הסדר המקרקעין ,רח׳ התקוה  ,4באר
שבע ,ובלשכת הממונה על מחוז הרדום ,קרית הממשלה.,רח׳
החקוה  ,4באר שבע.
כ״ח בתשרי התשס״ה

(13

באוקטובר )2004
דניאל אוסטר
פקיר הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

התעסקותו :חשמלאי.
אזרחותו :פולנית.

מקום מגוריו הרגיל :הנובר ,גרמניה.
מקום מגוריו הידוע האחרון :אוטבוצק ,פולין.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
בחיים והמקום שבו נמצא אז :בשנת  ,1939אוטבוצק.
)5

לוטי טוגנרהפט.

תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת

הודעות לפי חוק העהרות מוות

התעסקותה :תלמידה.
אזרחותה :פולנית.

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק
בענין :חוק הצהרות מוות,

מקום מגוריה הרגיל :הנובר ,גרמניה.

42190/05

מקום מגוריה הידוע האחרון :לובלין ,פולין.

התשל״ח,1978-

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
בחיים והמקום שבו נמצאה אז :בשנת  ,1941לובלין.

ובענין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקשת :אסתר נדיב ,ת״ז  ,1923671ע״י ב״ב עו״ד אורי
ויזנברג ו/או אבי גורדון ו/או אוסנת קולודני-חיים ,מדרך
מנחם בגין  ,154תל אביב .64921

הורעה
להווי ידוע בי המבקשת הנ״ל פנתה לבית המשפט לעניני
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתים וכי בית
המשפט ירון בבקשה הנ״ל ביום  ,29.11.2005בשעה .10.00
וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:
)1

,1926

הנובר ,גרמניה.

סאול טוגנרהפט.

תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת 884ו ,פולין.

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :אסתר
נדיב ,מדרך בית לחם  ,52ירושלים.

בל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בבתב עד ליום הריון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל .בל ארם מעוניין הרוצה
להתגנר להצהרות המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנ״ל ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו .וינמק את התנגדותו
או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי
או קונסולרי שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן
יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

התעסקותו :סוחר.

בן ציון גדינבדגד ,שופט

אזרחותו :פולנית.

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

מקום מגוריו הרגיל :הנובר ,גרמניה.

מקום מגוריו הידוע האחרון :לובלין ,פולין.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
בחיים והמקום שבו נמצא אז :בשנת  ,1941לובלין.
)2

חנה טוגנרהפט.

תיק

42670/05

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו,

ובענין :הצהרת מותם של הנספים פרל אהרנפלר ושמואל
אהרנפלר,

תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת  ,1884פולין.

והמבקשת :יהודית לורנצי ,מרח -נבארה  ,47ירושלים.

התעסקותה :עקרת בית.
הודעה

אזרחותה :פולנית.

מקום מגוריה הרגיל :הנובר ,גרמניה.

מקום מגוריה הידוע האחרון :לובלין ,פולין.
התאריך הירוע האחרון שהו נראה היה שהנספית עריץ
בחיים והמקום שבו נמצאה אז :בשנת  941ו ,לובלין.
)3

מקס טוגנרהפט.

תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת

,1915

הנובר ,גרמניה.

התעסקותו :סטודנט.
אזרחותו :פולנית.

מקום מגוריו הידוע האחרון :אוטבוצק ,פולין.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
בחיים והמקום שבו נמצא אז :בשנת  ,1939אוטבוצק.
)4

שמחה טוגנרהפט.

3934

וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:

ו)
>2

מקום מגוריו הרגיל :הנובר ,גרמניה.

תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת

להווי ידוע בי המבקשת הנ״ל פנתה לבית המשפט לעניני
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
הנ״ל שנעלמו ומשערים שהם מתים ובי בית המשפט ידון
בבקשה הנ״ל ביום  ,11.9.2005בשעה :15.20

,1920

הנובר ,גרמניה.

פרל אהרנפלד.
תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת ו 94ו ,הונגריה.
שמואל אהרנפלד.
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנו ,1943 :הונגריה.

אזרחותם :הונגרית.
מקום מגוריהם הרגיל :ניירגסופאלו ,הונגריה.
מקום מגוריהם הירוע האחרון :קומארנו ,הונגריה.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספים עדיין
בחיים והמקום שבו נמצאו אז ,18.6.1944 :מחנה השמדה
אושוויץ.
ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר;  )1יהודית
לורנצי ,מרח ,נגיארה  ,47ירושלים;  )2משה אהרנפלר ,מרח,
מן  aירושלים.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ער ליום הדיון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעייל ,בל ארם מעוניין הרוצה
להתגנר להצהרות המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנ״ל ,אם בעצמו ואם על ירי יבא כוחו ,וינמק את התנגדותו
או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי
או קונסולרי שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא בן
יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

שלמה אלבז ,שופט

בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
תיק

בענין :חוק הצהרות מוות,

)8

)9

בושקה מן.

לוציי (עזריאל) פרידמן.

תאריך לידתו ומקום לידתו :מרגיטה ,הונגריה ,ונספה
כשהיה בבן .9
המקום הידוע האחרון שבו נראו הנספים עדיין בחיים :מחנה
ההשמדה אושוויץ.
בל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ער ליום הריון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל .בל ארם מעוניין הרוצה
להתגנר להצהרות המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנ״ל ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדות או
ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי
או קונסולרי שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא בן
יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

שרית ארבלי ,מזכירת בית המשפט

3517/02

בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

התשל״ח,1978-

ובענין :הצהרת מוחם של הנספים המפורטים בהודעה,
,97

והמבקש :מנהל העיזבון ,עו״ד יוסף תוסיה-בהן ,מרה׳ יפו
בנין בלל ,ירושלים.

הודעה
להווי ידוע בי המבקשת הנ״ל פנתה לבית המשפט לעניני
משפחה למחוזות תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על מותם
של נספי שנות השואה הנ״ל.
וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:
)1

לאה לסלו (לנקה).
תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת
הונגריה.
התעסקותה :עקרת בית.

)2

פרירה (פאני) פרידמן.
תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת
הונגריה.
התעסקותה :עקרת בית.

)3

משה (מוריץ) פרידמן.
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת
הונגריה.
התעסקותו :עורך דין.

)4

מגרה (מגרולנה) פרירה חדווה וייס (פרידמן).

תאריך לידתי ומקום לידתה :בשנת
הונגריה.

,1898

מרגיטה,

,1896

מרגיטה,

,1889

מרגיטה,

,1921

מרגיטה,

התעסקותה :עקרת בית.
)5

עזריאל וייס בן מגדה פרירה וייס (פרידמן).
תאריך לידתו ומקום לידתו :מרגיטה ,הונגריה ,ונספה
כשהיה בן שנה.

)6

רוד פרידמן.
התעסקותו :עבר בבנק.

)7

ד־ר הרמן פרידמן.

תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת
הונגריה.

,1899

מרגיטה,

התעסקותו :עורך דין.
ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

תיק

בענין :חוק הצהרות מוות.

105960/05

התשל״ח,1978-

ובענין :הצהרת מותה של פרומה סמיטיצקי,
והמבקש :חיים יודלביץ ,ת״ז  ,05032840מרח ,האחים להרן
 ,24ירושלים ,ע״י ב״ב עו״ר בתיה אבלין ,מרח׳ הלל  ,23קומה ב/
ירושלים  ,94581טלי  ,02-6258455/4פקס .02-6258453

הורעה
להווי ידוע בי המבקשת הנ״ל פנתה לבית המשפט לעניני
משפחה למחוזות תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על מותה
של פרומה סמיטיצקי שנספתה בשואה.
וזה תיאורה של הנספית הנ״ל לפי הצהרת המבקש:
פרומה סמיטיצקי.
מקום לידתה :קוברין ,סמוך לביאלסטוק ,פולין.
התעסקותה :תופרת.
אזרחותה :פולנית.
מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :קוברין .פולין.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין בחיים:
בשנת .1943
השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר )1 :חיים
יודלביץ ,המבקש ,רח׳ האחרים להרן  ,24ירושלים; )2
אברהם יורלביץ ,רח׳ בצלאל  ,7ירושלים;  )3דפנה יורלביץ,
רח׳ נקרגואה  ,24ירושלים;  )4יצחק סמיטיצקי (סמיאט) ,ניו
יורק ,ארצות הברית;  )5מאיר סמואלס ,מרילנד ,ארצות
הברית.
בל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ער ליום הריון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל .בל ארם מעוניין הרוצה
להתגנר להצהרות המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנ״ל ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדות או
ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי
או קונסולרי שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן
יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.
יפעת קליין ,מזכירת בית המשפט
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואון
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

)(51-245942-1 D"F1

אסטרא גראפיק דזיין בע״מ

(בפירוק מרצון)

(ח״פ

)51-057950-1

(בפירוק מרצון)
הורעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמייג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנייל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברחי הגלבוע ,קרית
שדה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המדאה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי.החברה ,וברי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר אלעדר ,עו״ר ,מפרק

ליטוסמן בע״מ

הורעה על כינוס >:סיפה סוסית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
(נוסח חדש] ,התשמייג ,1983-כי אסיפה סופית של קזחברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברח ,הגלבוע ,קרית
שרה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה■ בנכסי החברה ,וכדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ר ,מפרק

מטוקשא :1ע״מ
(ח״פ

אגוזן ( 982ו) בע״מ
(ח״פ

)51-094083-6

(בפירוק מרצון)
הורעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה ׳בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  1.00ו ,ברחי הגלבוע ,קדית
שדה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המדאה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ד ,מפו;ק

)51-024004-7

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי .אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברחי הגלבוע ,קרית
שדה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רות סופי של המפרק,
המדאה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ד ,מפרק

עודנוס בז؛:״מ
(ח״פ

)51-014794-5

I

אלידום בע״מ

(בפירוק מרצון)

)(51-245940-5 0"H

הודעה על כינוס אטיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11:00ברחי הגלבוע ,קדית
שרה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המדאה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

<

ניר אלעזר ,עריה מפרק

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברחי הגלבוע ,קרית
שדה התעופה ,נתבייג ,לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניי רות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ר ,מפרק

שיווק תוצרת מזון בנגב בע״מ
(ח״פ

(בפירוק מרצון)

גריוש בע״מ
(ח״פ

)51-074342-0

)51-238236-7

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סוסית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה סופית של החברה
הנייל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00בדחי הגלבוע ,קרית
שרה התעופה ,נתבייג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הורעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנייל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברחי הגלבוע ,קרית
שדה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ד ,מפרק

ניר אלעזר ,עוייר ,מפרק
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ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ר באב התשס״ה,

29.8.2005

דרימסופט מערכות היי־טק בע״מ

פרסום שיא בע״נו
(ח״פ

-011020-8ו)5

)(51-263467-6 U'TI

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פינום אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  1.00ו ,ברח ,הגלבוע ,קרית
שדה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חרש) ,התשמ״ג .1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,6.10.2005בשעה  ,10.00אצל המפרק ,ברח ,תל חי
 .11רעננה .לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה כיצר
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלעזר ,עו״ד ,מפרק

עופר רגלי ,מפרק

א.צ.א.א .אינווסטמנט בעיינו

תעמשט בע״נו
(ה״פ

(ח״פ

)51-089481-9

)51-236917-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הורעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמייג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,11.00ברח• הגלבוע ,קרית
שרה התעופה ,נתב״ג ,לוד ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.10.2005בשעה  ,12.00במשרד עוייר
דרור אוסטפלר ,רח׳ חן  ,3פתח תקוה ,לשם הגשת רוח סופי
של המפרק ,המראה כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה .וברי להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ניר אלעזר ,עו״ד ,מפרק

עמרם אגמון ,מפרק

גלובאל אינטראקט (ישראל) בע״מ
(ח״פ

סולן הפקות ואומנים בע״מ

-204925-5ו)5

(ח״פ

(בפירוק מרצון)

)51-050294-1

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,29.9.2005בשעה  ,13.00אצל המפרק ,ברחי ברק ,59
קרית מוצקין .לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה כיצר
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הורעה על כינוס אסיפה סוסית

זאב שרון ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,9.10.2005בשעה  ,16.00במשרד עו״ד יהודה
טלמון ,רח׳ אבן גבירול  ,124תל אביב ,לשם הגשת רוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וברי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

מיכאל פלד ,מפרק

אלון גלילי עורבי דין
(ח״פ

)51-328180-8

גדמו בע״נו

(בפירוק מרצון)

(ח״פ

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ז ,כי אסיפה סופית של החברה
הליל תתכנס ביום  ,5.10.2005בשעה  ,10.00במשרדי החברה.
רח׳ ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת רוח סופי של המפרקת,
המדאה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל צוק ,מפרקת

)51-228071-0

(בפירוק מרצון)

הורעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הליל
תתכנס ביום  ,9.10.2005בשעה  ,9.00אצל המפרק ,אשר בוסקילה,
רחי עוזיאל  ,21ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשד כוסקילה ,מפרק

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.9.2005
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מוטוע׳יק בע״מ

קלאס מדיה כע״מ
(ח״פ

)51-276102-4

)(51-228656-8 D'H

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הורעה על כינוס אסיפה סופית

הורעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,9.10.2005בשעה  ,9.00אצל המפרק ,אלבס קלויצקי,
רח׳ ההר  ,20כוכב יאיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתבנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,12.00במשרדי עו״ר ניסן צפריר,
ברח ,דבוטינסקי  ,11חולון ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק.
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכרי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכס קלויצקי ,מפרק

עקיבא נימן ,מפרק

פ.י.ו( .נידות ערך) בע״מ
(ח״פ

שמעון ומאור אלפנדרי בע״נו
(|־|״פ

)51-014984-2

)51-255515-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הורעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של התבדה הנ״ל
תתכנס ביום  ,9.10.2005בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,דו״ח
מישל דהן ,מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,44תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצר התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ בני בנימין  ,39אבן יהודה ,לשם הגשת רוח
סופי של המפרק ,המדאה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וברי להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מישל דהן ,רו״ח ,מפרק

שמעון אלפנררי ,מפרק

פנחסי פנחס ושות׳ אגרגטים חברה בע״מ

גושן דרייבלט קום.בינה בע״מ
(ח״פ

(ח״)51-224977-2 0

)51-270534-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מדצ1ן)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,12.00אצל פנחס פנחסי ,ברח,
שמיר  ,23ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,9.00במשרדה של החברה ,רח׳
יוסף קארו  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס פנחסי ,מפרק

יוני גושן ,מפרק

י.נ .פרימה טכנולוגיות בע״מ
(ח״פ

)51—256877—5

(בפירוק מרצון)

זד קפיטל גרוס :1ע״מ
(ח״פ

)51-343160-1

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש| ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של התבדה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,13.00במשרדה של המפרקת,
עו״ד נעמי שלו מלצר ,ברח ,החלוץ  ,136באר שבע ,לשם הגשת
רוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

הורעה על כינוס אסיפה סוסית

נעמי שלו מלצר ,עו״ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש| ,התשמ״ג983-ז ,כי אסיפה סופית של התבדה
הנ״ל תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ גני משה  ,6/10רחובות ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ז׳אנה חודורקובסקי ,מפרקת

3938

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

אופטים אנליזה ומיטוב בע״מ

מדיה ג׳אינטם בע״מ
(ח״פ

(ח״פ

)51-349294-2

(בפירוק מרצון)

)51-179503-1

(בפירוק מרצון)

תודעה על כינוס אסיפת סופית

הודעת על כינוס אסיפת סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
|נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח׳ האלון  ,54צורן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה .וכרי
להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת ףזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של ההברה הנ״ל
התכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,20.00במשרדי החברה ,רה,
פינסקר  1י ,רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי להחליט
ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן מלר ,מפרקת

מרדכי ברגר ,מפרק

איי.אר.די .תקשורת בע״מ
(ח״פ

פרץ שוקרון  -חברה לפיגומים והשקעות בע״מ
(ח״פ

)51-295085-8

)51-274989-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
תודעת על כינוס אסיפת סופית

הודעת על כינוס אסיפת סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח׳
שנקר  ,14בית נולטון ,הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המדאה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,ובדי להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  6.10.2005ו ,בשעה  ,12.00במשרדי עו״ר ניסן צפריר,
ברח ,זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרץ שקרון ,מפרק

גיל אשכנזי ,עו״ד ,מפרק

רנמר גני חיות בע״מ

לויצקי כסיף אדריכלים בע״מ
(ח״פ

(חי־פ

)51-161895-1

)51-281420-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הורעה על כינוס אסיפת סופית

תודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג .1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,10.00בדחי הנופך  ,4/4מבשרת
ציון ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה ביצר התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.10.2005בשעה  ,13.00במשרדי החברה ,דחי
תובל  ,11רמת גן ,לשם הגשת רוח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי להחליט
כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לויצקי

עופר בהן ,מפרק

מרדכי כסיף

מפרקים

ד.י .שטיר פרסום בע״מ
(ח״פ

זאוס מתנות לגבר בע״מ
(ח״פ

)51-062785-4

(בפירוק מרצון)

)51-237798-7

הידעת על כינוס אסיפת סופית

(בפירוק מרצון)
תודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,15.10.2005בשעה  ,10.00אצל עו״ד אביתר רגד,
ברחי נח מוזס  ,13תל אביב ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,9.00במשרדו של עו״ר יוסף לוי,
דחי פרישמן  ,11תל אביב ,לשם הגשת רוח סופי של המפרקת,
המראה כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישדאלה שטיר-איינשטין ,מפרקת

אילן קירר ,מפרק

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

3939

גסטרונורם שרותים
(ח״פ

()1982

בע״מ

עידן־אמנון ה .השקעות בע״מ
(דו״פ

)51-093761-8

)51—131796—7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רחי היוזמה  ,26אזור התעשיה ,אשרוד ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,ובדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
(נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,cc.13במשרדי החברה ,דחי
שטמפר  ,14נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי להחליט
ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון חודור ,מפרק

אברהם עוזיאל ,מפרק

כ.ל.ב .שללה מערבות !משולבות בע״נו
גסטרונורם ציוד מטבחים גדולים בע״מ
(ח״פ

)51-085259-3

(ח״פ

)51-217541-5

(בפירוק מרבון)

(בפירוק מרצון)"

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסי!פה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום,16.10.2005בשעה  .9.30במשרדי החברה ,רח׳ שיזף
 ,5/24נוה סביון ,אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה !:עשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רחי היוזמה  ,26אזור התעשיה ,אשדוד ,לשם הגשת רוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וברי להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

דוד שלוין ,מפרק

אורן ברק

()2001( )2000

(ח״פ

3ע״מ

)51-313507-9

מעוף עיצוב רעיונות בע״מ
( ■ ,ח״פ

)51-250931-6

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

(בפירוק מרצון)
הורעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,17.00במשרדי החברה,
רח׳ הנביאים  ,7ראש העין ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן עמרם ,מפרק

סהרה הספקה לחקלאי ( )1989בע״מ
(ח״פ

\

עדן רוטמן .מפרק

)51-138270-7

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 .תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,16.00במשרדי החברה ,דחי
האגוז  ,45כוכב יאיר ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה
כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי להחליט
ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי רוטנברג ,מפרק

מגרן שירותי ניהול בע״מ
( .ח״פ

)51-100540-7

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
(נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,11.00במושב אחיטוב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצר התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי להחליט כיצר לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש) ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,16.00במשרדי החברה ,רח׳
הרקפת  ,5תל מונד ,לשם הגשת רוח טופי של המפרקת ,המראה
ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וברי להחליט
ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עביה ספוז׳ניקוב ,מפרקת

ניסים רפאל ,מפרק

3940

ילקוט הפרסומים

,5430

ב״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

של החברה הנ׳יל ,שהתכנסה ביום  12.7.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ר בועז כהן ,מרח׳ אבן
גבירול  ,52תל אביב  ,64364למפרק החברה.

מאי-דניאל בע״נז
(ח״פ

)51-228779-8

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סוסית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חרש| ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.10.2005בשעה  ,16.00במשרדי החברה,
רח׳ האלון  ,4חררה ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה
ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכרי להחליט
ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר סזגר ,מפרק

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש אח
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנייל.

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

בועז בהן ,עו״ר ,מפרק

פאן אורינט ,סוכנות להובלה ושחרורים בע״מ
(ח״פ

חישקט  -חישתיל עפולה
(ח״פ

()1999

בע״מ

)51-288190-5

)51-051169-2

(בפירוק מרצון)
הודעה על סירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  3.7.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל סרוסי ,ממושב
נחלים  ,49950למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנייל.

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חרשן ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
;על החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  21.7.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אברהם כל טוב ,מרח׳
כורש  ,10ירושלים ,טלי  ,02-6232603למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אברהם בל טוב ,עוייד ,מפרק

אריאל סרוסי ,מפרק

סיגמא-פון תקשורת בע״מ
(ח״פ

טרנס וורלד מדיסין בע״מ
(ח״פ

)51-258183-6

(בפירוק מרצון)

)51-181994-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על סירוק מרצון ומינוי מסרק
ניחנת בזה הורעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  1.8.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רועי שחו ,ת״ז
 ,031854714מרח׳ אחד העם  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

■ כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הני׳ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המוער הנייל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2005התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי יעקובי ,ת״ז
 ,055703243ממושב מולדת ,למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנייל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנייל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אורי יעקוכי ,מפרק

רועי שחד ,עוייר .מפרק

אל גאוצ׳ו הרצליה
(ח״פ

מור-רמים בע״מ
(ח״פ

()1992

3ע״מ

)51-167706-4

(בפירוק מרצון)

80521-0ו)51-

(בפירוק מרצון)

הודעה על סירוק מרצון ומינוי מסרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקודת החברות
[נוסח חרשן ,התשמייג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנייל ,שהתכנסה ביום  26.7.2005התקבלה

ניחנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין

ילקוט הפרסומים

,5430

כ״ד באב התשס״ה,

29.8.2005

3941

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוניקה מצקר ,ת״ז
 ,017014028רה׳ הרב קוק  ,19הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש אח
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרקת הני־ל.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה וו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הילה לוי ,עוייד ,מפרקת

נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנייל  -לא ייענה.

מוניקה מצקר ,מפרקת

קשת-ברם סוכנות לביטוח
(ח״פ

א.א .תעשיות קירור ומיזוג אילת בע״נו
(ח"פ

)51-324696-7

()1987

בע״מ

)51-120404-2

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  26.7.2005התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר אשתר ,ת״ז
 ,024991614מרח׳ נחל שחורת  ,11/2אילת ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנייל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אופיר אשתר ,מפרק

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  7.8.2005התקבלה החלטה
לפרק אח החברה מרצון ולמנות את גירי נורמן ,מרח׳ בני בנימין
 ,26הרצליה ,למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנייל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
גירי נורמן ,מפרק

נ.ע.ד .אחזקות בע״מ
(ח״פ

)51-277947-1

(בפירוק מרצון)

פורור סתר בע״מ
(ח״פ

)51-228165-0

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקורח החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  27.7.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נועם רונן ,משד׳
רוטשילד  ,45תל אביב ,למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נועם רונן ,עוייד ,מפרק

בביסוניות
(ח״פ

1992

בע״מ

)51-167134-9

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניחנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו(32א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  29.7.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד הילה לוי ,מרח׳ לב
השכונה  ,6הוד השרון ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  20.7.2005לאחד שבל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הורעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק אר .החברה מרצון ולמנות את
שמעון שובל ,תייז  ,050490697למפרק החברה.

שמעון שובל ,מפרק

ארט כאן ייצור ושיווק מתנות בע״מ
(חייפ

)51-306470-9

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת״בזה הורעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנייל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2005לאחר שבל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הורעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק אח החברה מרצון ולמנות את
צפריר פלד ,ת״ז  ,052088085מקיבוץ אייל ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנייל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המוער הנ״ל  -לא ייענה.

צפריר פלד ,מפרק
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