
 רעוומות

 ילקוט הפרסומים
 ס״ז בטבת התש״ן 3733 13 ביגואר 1990

 עמוד

 הודעה נדבר ניירות ערך חוץ מעשרים לפי היתר הפיקוח
 עלהמסבע 05*1

 הודעה בדבר חישוב תקופת שיחתו של מזמר למי וזק
! 4 0 3 . . .  שירות המדינה(גמלאות) .

 הודעה בדבר מועד ישינת ועדת הרשיונות לפי חוק
nos v . . . . . . . . . ס י מ י ר ס ו  מ

 הודעות בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הטב* תקנות
 הבלו על הדלק תקנות סוכני המכס ותקנות מס קנייה

 ממיז)-, • . י • 1405
 הודעה על מינוי ממלא מקום של מדג שד המשפטים

 במועצה האתית לתכנה ולבנייה 07»
 הודעה על מינוי ממלא מקוס של נציג שד החקלאות

1407 . . .  במועצה הארצית לתכנה ולבנייה .
 הודעות בדבר רכישת קרקעית לצדכי ציבור 07*1
1412 . . .  הודעות לפי חיק התכנה והבנייה .
 מדעות בתי הפשפס 1414
 הודעות בתי הריץ הרבניים י 16«
 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1417
 הודעות מאת הכונס הרשסי 1418
 הודעה מאת האפוסו־זפוס הכללי 1421
 הודעות מאת הציבור. 21*י
1*23 ' . . . . ׳  תיקוני טעויות .

 עמוד

 הודעה על הארכת תקופת ההצטרפות לתכנית ההיסכוז
 ״תשואה״ לפי חוק עידוד זזזיסכה, הנחות ממס

14« % ׳ • ' * *  הכנסה יעימת למילוז״ *
 הודעות בדבר קביעת ערכו הנקוב של מסבע ושאר פרטיו

 לפי חוק בנק ישראל 02*1
! 4 0 2 . . . . .  וידעו בדבר אכדזה על פשבע דגהז לפי החוק האטוד.
1402 . . . . . . . ק שורת נשים .  הודעה על אצילת סמכויות לפי מ

 הודעה על מינוי חגר לוועדה מייעצת לוד תקנות עבודת
1402 . . .  הנוער(העבדה בהופעה ציבורית) .

ק  הודעה על אישור הסכמים קיבוציים מיוחדים לפי מ
 שעות עבודה ומנוחה 03*1

 הדעה על צו הרחבה בדבר תוספת יוקר לפי חוק הסכמים
 קיבוציים 1403

 הודעה על מינוי םםונה על יחפ׳ עמדה לפי חוק יישוב
 סכסוכי עבודה 1403

 הודעה על הרשאת רופא לפי תקנות הבטיחות בעבורה
1404 . . .  ןגיהות תעסוקתית ובריאות העבודיס מתיך(ארסן)! .

 הודעה על שידות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות
 בעבודה 04*1

ת הפרוצדורה הפלילית ד י מ  הודעות על הדשא• ל
 (עדות) 04*1

 הודעה על הסכמה.לפי פקודת סדר הדץ הפלילי(מעצר
 וחיפוש) 04*1



 אכדזה על מטבע זיכרון
 לפי חוק בנק ישראל, התשי"ר-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק בנק ישראל,
 התשי״ד-11954, ולאת־ התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על
 מטבע 5 שקלים חדשים בעובי מיוחד, במשבע מיוחד לעניין הסעיף

 האמור.

 ר בטבת התש־ץ « בינואר 1990)
 >חמ 3-105)

 מיכאל הדמו
 נגיד בנק ישראל

 י פ׳׳ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשםיא, עמ׳ 243.

 אכרזהעל מטבע זיכרון
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק בנק ישראל,
 התשי־ד-1954י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על
 מטבעות יום העצמאות התש״ז-1990 בערך נקוב של 1 שקל מיש
 ר2 שקלים חדשים(כסף) ובערך נקוב של 10 שקלים חדשים(זהב),

 במטבעות זיכרון לעניין הסעיף האמור.

 ר בטבת התשץ(1 בינואר 1990)
 (חמ 3-105)

 מיכאל פרמו
 נגיד בנק ישראל

 1 ס־ח התשי״ר, עמ׳ 192; התשמ״א, עמ׳ 243.

 אצילת סמכויות
 לפי חוק עבודת נשים, התשי־ד-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק עבודת נשים, התש־
 י״ד-1954י, אני אוצל לרינה שפריר ממשרד העבודה והרווחה, את
 סמכותי ליתן היתד מיוחד לפי סעיף «a לחוק האמור, מיום ד

 באלול התשמ״ט(4 בספסמכר 1989).

 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-2191)

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 י ם׳׳ח התשי׳׳ד, עמ׳ 154; דיתשמ״ח, עם׳ 42.

 תדעה על מיגוי חכר לוועדה מייעצת
 לפי תקנות עבודת הנוער(העבדה בהופעה ציבורית),

 התשכ״ח-1968

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות עבודת
 הנוער (העבדה בהופעה ציבורית^ התשכ״ת-1968י, מיניתי את

 י ק״ת החשכ־ח, עמ׳ 818.

 הודעה על הארכת תקופת ההצטרפות
 לתכנית החיסכון ״תשואה״

 לפי חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערכות
 למילוות, התשט״ז-1956

 בתוקף סמטתי לפי סעיף 2 בתוספת השנייה לתקנות עידוד
 החיסכון (תכנית חיסכון ״תשואה׳ ופטור ממס הכנסה),
 התשמ״ו-1985י, אני מודיע כי חוסך רשאי להצטרף לתכנית האמר

 רה, עד יום ד בניסן התשץ(30 במרס 1990).

 ה׳ בטבת התשץ (2 בינואר 1990)
 (חמ 456י־3)

 שמעון פרט
 שר האוצר

 ! ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 98; י״פ התשמ״ט, עמ׳ 394.

 הודעה כדבר קביעת ערבו הגקוב של ממבע
 ושאר פרטיי

 לפי חוק בנק ישראל, הד[שי״ד-1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(0 לחוק בנק
 ישראל, הו7שי״ד-954גי, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת
 ובאישור שר האוצר, קבעתי את ערכם הנקוב, תרמבתמ, מש^ימ,
 תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות יום העצמאות תש״ן, בערך
 נקוב 10 שקלים חדשים(זהב) ובערך נקוב 2 שקלים חדשיס(כסף־
קשוט) ר1 שקל חדש(כסף״דגיל), אשר דוגמותיהס שמורות בבני* : 

 ר׳ בטבת התשץ(1 בינואר 1990)
 «חמ 3-105)

 מיכאל כרמו
 נגיד בנק ישראל

 י ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשמ״א, עמ׳ 243.

 הודעה בדבר קביעת ערבו הגקוכ של מטבע
 ושאר פרטיו

ק ישראל, התשי״ד-1954  לפי חוק מ

 אני מודיע שבתוקף •סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק
 ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחר התייעצות ע0 המועצה המייעצת
 ובאישור שר האוצר, קבעתי את תדכובתו, משקלו, תבניתו ושאר
 פרטיו של מטבע 5 שקלים חדשים, עובי מיוחד, כמטבע מיוחד,

 אשר דוגמתו שמורה בבנק.

 ד׳ בטבת התשץ(1 בינואר 1990)
 (ועז 3-105)

 מיכאל כרמו
 נגיד בנק ישראל

 1 ם׳ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשמ׳׳א, עמ׳ 243.
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 בד 1989¿ ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7046/89,
 כמפורש כתוספת, וכי ההודאות אמורות יוזלו על כל העובדים

 והמעבידים בישראל למעט -

 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקד הוסדר או יוסדר
 לגביהם בהסכם קיבוצי:

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל ^ שיחול עליוט נקבע במ״
 פורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות כתוססת היוק•

 או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם;

 (3) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המועסקים
 במפעלים מוגנים שאוצר המדינה םששתף באחזקתם.

 תופפת

ת רחבו ת המו ראו  ההו

 מספר
 הסעיף
 בהסכם

 .ג בהסכם הקיבוצי כללי בדבר תשלום תוספת יוקד, מיום >דז

 באדר א׳ התשמ״ס(20 בפברואד 1989)*, במקום סעיפים 6ג/
» ס ו מ החל ביום 14.1990 תשולם ת  6ד, 6ה־ ר7 יבוא: ״

 יוקר בשיעור 1.28%״.

 3. החל ב־1.9.1989 תשולם תוספת יוקר בשיעור 3.5% על שכד
 המשולב, כפי שהוגדו* בהסכם׳, לרבות תוספת היוקר ששולמה

 החל ב־1.8.1989.

 4. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של 2,085 שקלימ לחודש.

 5. סכומי תוספת היוקר, כאמור כהסכם זה, יחושבו לגבי משדה
* בעד משרה חלקית ל ה מ ד ו  חודשית מלאה או לגבי יומ ע
 או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתובלת
 מהכפלת סכום תוספת היוקד שתשולם לאותה משרה בשיעור

 חלקיות אותה משרה.

 ג׳ כשבט התש״ז(31 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-107) ,

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 נ י״פ התשמ״ס, עמ׳ 3483.

 מינוי ממונה על יחםי עמדה
 לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז-1957

 בהתאם לסעיף 1 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התש^ז-1957י,
 אני ממנה את בת־שבע הולצמן להיות ממונה על יחסי עבודד*

 ג׳ בטבת התשץ (31 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-215)

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי״ז, עמי 58.

 ראוק אש לחבר בוועדה המייעצת לעניין השתתפות נערים בהופ
 עות ציבוריות.

 ג׳ בטבת התשץ(31 בדצמבר 1989)
 (הם 3-880) .

 יצחק שמיד
 שר העמדה והרווחה

 אישור הסכמים קיבוציים מיוחדים
 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 005 לחוק שעות עבודה ומנוחה,
 התשי״א-1951י, אני מאשר לעניין הסעיף האמור את.ההסכמים

 הקיבוציים המיוחדים הבאים:

 1. הסכם קיבוצי(241/89) שבין מחיש שירותי מחשב בע״מ לבין
ז ישראל, מיזם לי י  ההסתדרות הכללית של העובדים מ

 באדר אי התשמ״ט(5 בפברואר 1989);

 2. הסבם קיבוצי(507/89) שבין בתית בע״מ לבין ההסתדרות

 הכללית של העובדים כארץ ישראל, מועצת פועלי לוד, מיום
 כיב בסידן התשפ״ט(25 ביוני 1989»

 3. הסכם קיבוצי(520/89) שבין כבלי ציון מפעלים מאוחד׳ס
 בע״מ לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל,
 מועצת פועלי אילת, מיום י״ט בםיון התשמ״ט (22 ביתי

«1989 

 4 הסכם קיבוצי(599/89< שבץ המכון הישראלי לנפט!לאנרגיה

 לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת
 פועלי תל אביב, מיום כ״ט באלול התשפרש (30 באוגוסט

«1989 

 5. הסכם קיבוצי(614/89) שבין הממשלה, משדד הביטחון לבין
 ההסתדוזת הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד
 מקצועי והארגון הארצי לעובדי צה״ל, מיום כ״ז בתמוז

 התשמ״ט (30 ביולי 1989).

 >׳ בטבת התשץ 30 בדצמבר 989«
 >חמ 3-1222)

 יצחק שמיד
 שר העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי״א, עמי 204; התשליא, עמ׳ 63.

 צו הרחבה בדבר תוססת יוקר
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם
 הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם
 הארגונים המאוגדים כה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים
 באיי, האגף לאיגוד מקצועי, מיום י״ז באלול התשם״ס(17 בםפםמ־

 י ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 ילקוט הפרסומים 733נ, ט*ז בטבת החש״ן, 13.1.1989 1403



 חוק הפיקוח על.מצרביפ ושירותים, התשי״ח-1957»

 ההם ת׳יז תיאוד התפקיד

 אכיגחר קאן 6749042 מפקח על תחנות דלק
 צבי וייםלר 5053436 כלכלן

 משה דים 0496407 עוזר ראשי למנהל מינהל הדלק
 דינה קפלץ 1086837 מפקחת חוץ

 תוקפה של הרשאה זו עד מם י־ד בטבת התשניא(31 בדצמבר
 1990¿ וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמודד-

 כ״ו בכסלו התש׳׳ן(25 בדצמבר 1989)
 >חמ 3-279)

 חיים בד לב
 שר המשטרה

 י ם״ח התשי׳ח, עמי 24,

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)1

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)׳, אני מרשה כזאת את איטל איםק, ת״ז 012627527, עובדת
 המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, לערוך חקירות בקשר
 לביצוע עבירות על חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,

 התשי״ט-1959*.

 תעודד, זו בתוקף עד ילס י״ד בסבת התשנ׳א (31 בדצמבר
 1990) וכל עוד מקבלת ההרשאה משמשת במשדתה האמודה.

 כ״ס בכסלו התש״ן(27 בדצמבר 1989)
 >חמ 3-279)

 חייט בר לב
 שר המשטרה

 1 חא״י, כרך אי, עמי 439.

 1 ס״ח החשי־ט, עמ׳ 76.

 הסמכה
 לפי פקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש)

 1נוסח חרש!, התשכ״ס-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת סדר היין הפלילי(מעצר
 וחיפוש) 1נוםח חדש4 התשכ״ט-1969י(להלן - הפקודה), אני מעניק
 לעובדי משרד הבריאות המפורטים להלן סמכויות שוטר לפי סעי
 פים 2 ר3 לפקודה שעה שהינם עוסקים בביצוע תפקידם, בתתם

 מוסדות משרד הבריאות:

 ראית קרן, ת״ז 163317 - מנהל מחלקת הביטחון משרד הבריאות;
 איתן כהן, ת״ז 506204 ־ קב״ט מחוז המרכז משרד הבריאות;

ש מחוז חיפה והצפון משדד ד  נעם דימן, תיז 5413372 - ק
 הבריאות;

 הודעה על הרשאת רופא
 לפי תקנות הבטיחות בעמדה 1גיהות תעסוקתית ובריאות העומ־ים

 בזי־ניך(ארסן)!, התשנדה-1985

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות הבטיחות
 בעבודה !גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים מרניך (ארסן)],
ר בצלאל  התשמ״ה-1985י, ובהסכמת שר הבריאות, הרשיתי את ד
ת נ ע  רפלובםקי רופא בקופת חולים של ההסתדרות הכללית, ל

 התקנות האמורות.

 ג׳ בסבת התשץ(31 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-1736)

 יצחק שמיד
 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשמ׳ד״ עמ׳ 498

 הודעה על שירות דסואי מוסמך
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 אני מודיע, בי בהסכמת שר הבריאות הסמכתי את מרפאת מור
ת נ ע  מכון למידע רפואי בע״מ, דרך ז׳בוטינסקי 7, בני ברק, ל
 תקנות הבטיחות בעבודה!גיהזת תעסוקתית ובריאות העובדים בזר־
ת תקנות הבטיחות בעבודה נ ע ד (ארסן)!, התשמיה-1985י, ל  נ
, ולעניין תקנות הבםי־  (עוסקים בקרינה מייננת), התשמ״א-1981נ
 חות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),

 התשמ״ד-1984>.

 ג׳ בטבת התש׳ז(31 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-2148)

 יצחק שמיד
 שר העבודה והרווחה

 י ק׳ת התשמ׳ד״ עמי 498.
 1 ק״ת התש»׳א, עמ׳ 1057.

ת התשמיד, עמי 1752. ך י 1 

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)

ת הפרוצדורה הפלילית ד ו מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 ל
 (עדות)׳, אני מרשה בזאת את עובדי משוד האנרגיה והתשתית,
 ששמותיהן מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות

 על חוקים אלה
 חוק התקנים, התשי־ג־1953ג

 חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק/ התשכ״א-1961«

 י דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.

 חא״י, פדק אי, עמ׳ 439.
 ס״ה התשי״ג, עמ׳ 30.
 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 12.
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 הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרשיונות
 לפי חוק הנוטריונים, התשל׳ו-1976

 בהתאם לתקנה 30(0 לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-1977י,
 ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים,
 התשל״ו-11976, תתכנס ביום י׳׳ח בשבט התש״ן (13 בפברואר
 1990) בשעה 4.30! במשרד המשפטים רח׳ צאלח א־דין 29,

 ידדשלים.

ן(2 בינואר 1990)  ה׳ בטבת התש׳
 (חמ 3-303) חיים קאגמן

 יושב׳־דאש ועדת הרשיונות

 י ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1724.
 * ס״ח התשל״ו, עמי 196.

 מדעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ*ו-1965

 אני מודיע כי סכום האגרה לפי תקנה 16>אא2) לתקנות המכס,
 התשכ״ו-1965י (להלן - התקנות), תואם בהתאם לתקנה 41>מ
 לתקנות והוא החל ביום ג׳ בחשון התש״ן(1 בנובמבר 1989¿ 1177

ם חדשים. י ^  שקלים חדשים, במקום 995 ש

 כ״וז בכסלו התש׳ץ (26 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-1464) ,

. . ני  דוד שמעו
 ממלא־מקוס מנהל המכס ומע׳׳מ

 י ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274: י״פ התשמ״ט, עמ׳ 1232.

 הודעה צדבד תיאום סכומים
T-1960לפי תקנות הבלו על הדלק, התש 

 אני מודיע כי סכומי האגרה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות הבלו
 על הדלק, התש״ך-1960י, המפורטים להלן בטור א׳, תואמו בהתאם
 לתקנה 3>ג< לתקנות האמורות־ והם החל במם ג׳ בכסלו התש״ן(1

 בדצמבר 989!) כמפורט לצדם בטור כ׳ בשקלים חדשים:

 טוראי , טוו־ ני

902 760 
1903 1604 

 כ״ח בכסלו התש׳ץ (26 בדצמבר 1989) .
 (חמ 3-1464)

 דוד שמעוני
 ממלא־מקום מנהל המכס ומע׳׳מ

 י ק״ת התש״ד, עמ׳ 618; י׳׳פ התשמ׳׳ט,־ עמ׳ 1232.

 יגאל בן שחר, ת״ז 298533 - קב״ט מחוז ירושלים משח־ הבריאות.

 .תוקפה של הסמכה זו עד יום י״ד בטבת התשנ׳א(31 בדצמבר
 1990) וכל עוד העובד משמש במשרתו האמורה•

 כ״ס בכסלו התש׳ץ(27 בדצמבר 1989)
מ 3-598) ! | 

 חייט בר־לכ
 שד המשטרה

 הודעה בדבר ניירות ערך חוץ מאושרים
 לפי היתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978

 בהתאם לסעיף »בא2) להיתר הפיקוח על המטבע,
 התשל״ח-1978י, אני מאשר כי נייר עדך החוץ המפורט להלן,

א נייר עדך חוץ מאושר:  הנסזד מחוץ לישראל, ת

 שם החברה המפיקה נייר הערך

 תעשיות אלקטרוכימיות(פרוסאדום) בע״ס מניות רגילות

, תתוקן בהתאם.  ההודעה בדבר ניירות ערך חוץ מאושרים,

 תחילתה של וידעה זו ביום ד בטבת התש״ן(4 בינואר 1990).

 ד בטבת התש״ן(1 בינואר 1990)

 (חמ 3-419)

י נ עדו  ע׳ ז
 המפקח על מטבע חוץ

 י >ךת התשל״ח, עמ׳ 1006; התשץ, עמ׳ 66.
פ התשפרד, עמ׳ 1356; התש״ן, עבו 516. ״ י 1 

 הודעה בדבר חישוב תקופת שירותו של שומר
 לפי חוק שידות המדינה(גמלאות)(נוסח משולט, התש״ל-1970

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(0 לחוק שיחת המדינה
 (גמלאות) [נוסח משולט, התש״ל-1970י(להלן - חוק הגימלאות^
, אני מודה  וסעיף 20 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ״ח-1968נ
 לעניין סעיפים 20 ר22 לחוק הגימלאות, כי תקופת השירות של
 השומר שלמה אזולאי, שהיא למעשה 282 חודשים, תוגדל ל־390

 חודשים.

 כיג בתמוז התשמ״ט(26 ביולי 1989)
 (חמ 3-373)

 דב שילנפקי
 יושב־ראש הכנסת

 י סיח התש׳ל, עמ׳ 65.
ח התשכ״זז, ענו 197. ״ ס 1 

 ילשם הפרסומים 33;3, ט׳׳ז בטבת התש־ז, 13.1.1999 ^ 1405
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 הודעה בדכי תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965, תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-964ו, תקנות מס

 קנייה(טובין), התשי״ג-1953 ותקנות הבלו על דלק, התש״!*־1960

 בהתאם לאמוד בתקנה 0041 לתקנות המכס, התשכ״ו-1965י (להלן - תקנות המכס/ תקנה 42א׳ לתקנות סוכני המכס,
(להלן - תקנות סוכני המכס/ תקנה 23«) לתקנות מס קנייה(טובין/ ו»שי־ג-1953*(להלן - תקנות מם קנייה/ תקנה -  התשכ״ה-1964ג
 3(» לתקנות על דלק. התש׳ן־-1960*(להלן - תקנות הבלו על הדלק/ •אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג׳ תואמו, ?

:  והם התל כיום ד בסבת התש״ז(1 בינואר 1990) כמפורט לצדם בטור ד

 סור א׳ סוד ב׳ פור ג' טור ר
 הסכום הקיים הסכום המתואם
 התקנות פרסי השידות בשקלים וישים בשקלים ו8־שים

 תקנות המכס

 0011«) שידות המציץ• נוכחות פקיד מכס 106 114
 0016(1) אגרה למחסן רישוי אס לא ניתן רשיון בקמה הקודמת 10,573 11,411

 24(כ) תעודת מכם 28 30
 37 מצהר מתוקן 28 30
 37א אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא 28 30

 תקנות סוכני מכס

 41(1) אגדת רישום או אישור סוכן מכס 281 303
 2H1) אגרת רישום או אישור פקיד רישוי 70 76

 1M1) אגרה שגתית לסוכן מכס 140 151
 41(2) אגרה שנתית לפקיד דישד 70 76

 תקנות מס קנייה

 23(א) תעודה הניתנת בידי המנהל לעניץ החוק 28 30

 תקנות הבלו על הדלק

 3(א)(1) אגרת רשיון למקום ייצור דלק אם לא ניתן
 אישור בשנה הקודמת 14,210 15,337

 כיח בכסלו התש״ן(26 בדצמבר 1989)
 >חמ 3-1464)

 דודי שמעוני
 ממלאימקום מנהל המכס ומע׳ימ

 • לףת התשכ״ו, עמי 274; התשמ״ח, עמ׳ 376; י״פ התשמ״ט, עמ׳ 3507.
 « ק״ת התשכ׳׳ד״ עמי 1307; התשמ״א, עמ׳ 377; ייפ התשמ״ס, עמ׳ 3507.
 י ק־ת התשי׳^ג, עמ׳ 1364; התשמיא, עמי 379; י״פ התשמ״ט, עמי 3507.
ת התשמ״ו, עמ׳ ms התשס׳א, עבו 378; י׳פ התשמיש, עפ׳ 3507. ״ ק 4 
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 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
א תובע וחישוב הס ת  והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים ש

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה מדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
י הציבור ד מ י שהיא דרושה באופן דחוף ל מ  בקרקע האמורה מ
 שלמענם היא עומדת לרכשו? והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה כה•

 . תופפת

 חלקה 124 בגוש 30190 כםסוס בצבעים חול וחום מותחם כקו חום
 בהה בתשריט!מכנית המאשרת.

 ומתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעירית יחש״
 לים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ט בכסלו התש״ן(17 בדצמבר 1989)
 >חמ 3-2)

 טדי קולק
 יושב־דאש הוועדה המקומית

ן ולבנייה ירושלים ו  לתמ

 הודעה לפי מעיר 19
 לפקודת הקרקעות (ו־כישח לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מיתאר ׳ל׳ - שטחים מעבר
 לירקון״, שהודעה בדבר אישרה פורסמה בילקוט הפרסומים 278,
 התשי׳׳ג, עמל 671, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 תל־אביב־יפו(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבוד/ 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשד ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה' בילקוט י הפרסומים 3676« התשמ״ט, עמ׳ 3509, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית תליאביב־יפו מיזם פרסום הוד

 עה זו ברשומות.

 תוספת

 חלק מחלקה 28 בגוש 6648 בשטח של כ־400 מ״ר, בהתאם
 לתשריט כשהשטזז המופקע מותחם בו בצבע אדום.

 העתק התשחט מופקד במשרדי הוועדה שד׳ בן־גוריון 68,
 ובאגף נכסים ומשק של העיריד״ כיכר מלכי ישראל, תל־אביב־יפו,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ז בכסלו התש״ן(14 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 שלמה לחט
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 נ עיר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
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 הודעה על מינוי ממלא מקום של נציג שר. המשפטים
 כמועצה הארצית לתכנון ובנייה י

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיפים 2(בא2) ר48א(א) לחוק התכנון
-והבנייה, התשכ״ה-1965י, כי שר המשפטים מינה את דלית דרור
 בלהיות ממלאת מקומו של נציג שר המשפטים במועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה מיום י״ב בתמוז התש״ן(11 באוקטובר 1989). מינו־
 מ של חיים גולדווטה כממלא׳ מקום נציג שר המשפטים - בטל.

 י״ג בכסלו התשץ(11 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-7)

 חייה קובדסקי
 יושב־דאש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 י ס׳׳ח התשכיה, עמי 307.
פ התשמ״א, עמ׳ 407 ־ י 1 

 הודעה על מינוי ממלא מקים של נציג שר הדוגמאות
 במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיפים 2(3*2) ר48א(א) לחוק התכנון
 והבנייה התשכ״ה-1965י, כי שר החקלאות מינה את אליאס גיטלין
 להיות ממלא מקומו של נציג שר החקלאות במועצה הארצית,לתכ
 נון ולבנייה מיום ג׳ באלול התשמ״ט(3 בספטמבר 989!» מינויו של

 ייהודה דרכסלר כממלא מקום נציג שר החקלאות - בטל.

 י״ג בכסלו התשץ(11 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-7)

 חיים קמדסקי
 יושב־ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 1 ס״ח התשכ״ד״ עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכייציבוד/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 _ בתיקי סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מיתאר 3430, שינוי 1/83 לת
 כניה; מם׳ 1149א׳, 1149כ־, מס׳ 1149ג׳ ושינוי מס׳ 1/83 מס׳
 1042״, שהודעה בדבד אמורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3334,
 התשמ״ו, עמ׳ 2062 (להלן - התכנית/ מוסרת בזה הוועדה המקו
 מית לתכנון ולבנייה ירושלים(להלן - הוועדה) הודעה, פי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הווע

 דה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה וחצה לקבל.פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת

 1 ם׳ח התשכ״ד״ עמ׳ 307.

 ילקוט הפרסומים 3733, ט״ז בטבת החש״ן, 13.1.1989



 בום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופז דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדס המהדק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בד״

p תוסםת 

ה גוש 6441, חלקה 194; לצורך הרחבת דרכים י  שטח הפקעה 166 ב
 ושצ״פ.

 העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הוועדה בעירית בפר
 סבא, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו כשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בסבת התש״ן(1 בינואר 1990)
 (חמ 3-2)

 יצחק ולד
 יושב־דאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה כפר סבא

 הודעה לפי סעיפימ 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 190-188 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ׳ר.-11965(להלן - החוק/ ובהתאם ל״תכנית כמו נת/366־,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 207, התשי״ב,
 עמי 292, ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/7/400',
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים 2844, התשמ״ב,

ן ו נ כ ת  עמ׳ 2707 (להלן - התכניות/ מוסרת בזה הוועדה המקומית ל
 ולבנייה נתניה(להלן - הוועדה/ הודעה כי הקרקע המתוארת כתר י

 ספת דרושה לוועדה לחלוטין או למשך שנים או כל עוד היא עשויה
 לשמש לצרכי ציבור וכי הוועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום

 פיצויים בשל דכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
ח נימוק ס ה בין מכוח זכות ובין מ  רה ורוצה לקבל פיצוי על כ
ם או פיצויים מופחתים, נדרש  שייגרם סבל אס לא ישולמו פערי
 לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 הרצאת דברים על זכותו או על סזבת ההנאה אשד לו בקרקע
 האמורה בצירוף ראיות לדחוק תביעתו, שתכלולנה את פרטי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת
 לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל
ם מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא  סעיף וסעיף, ואס נתבעים פערי
 ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי

 ייגרם סבל.

נת לקנות מיד חזקה  p נמסרת מוז הודעה כי הוועדה מתמו
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
 שלמענם ודא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה מ

 תוספת

 חלקה 204 בגוש 8215 בשטח של כ־3218 מ״ר אשר יעודה שטח

 1 ס־ח התשכ׳ד״ עמ׳ 307.

 ילקתז הפרסומים 3733, ט׳׳ז בסבת התש״ז, 13.1.1990

 הודעה לפי פעי!5 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר/ 1943

 ולפי וטיק התכנה והבנייד״ התשכ״ה-1965

 בתומי סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965<, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 1154א׳, שינוי מס׳ 2
 לשנת 1969 לתכנית מיתאר מקומית סס׳ ׳ל׳ - שטחים מעבר ליו־
 קון - גוש 6625, חל?ת 575-570, 43* 44* וחלקי חלקות 576,
 602, 714״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1825, התשל״ב, עמ׳ 1692, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה תל־אביכ־יפו(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי צימר/ 1943׳ (להלן - הפקודה/ כי הקר
 קע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעי־
 פים 5 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3676, התשמ״ט, עמי 3509,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית תל־אביב־יפו מיום פר

 סום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 חלקות 843 ו*844 בגוש 6625 בהתאם לתשריס כשהשטח המופקע
 מותחם בו בצבע אדום.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בךגודיה 68,
 ובאגף נכסים ומשק של העיריד״ כיכר מלכי ישראל, תל־אביב־יפו,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ס״ז בכסלו התש׳׳ן(14 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 שלמה להט
 יושב־דאש הוועדה המקומית
 לתכנה ולבנייה תל־אמב־יפו

 1 סייח התשכ׳׳ה, עמי 307.

 1 ע״ד 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפיה 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר/ 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייד, התשכ״ה-1965

 בתוק* סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית משרטת סס׳ כס/25/3א״״,
 שהודעה בדבד אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2645, התשים,
 עמי 2101, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה כפר סבא
 (להלן -־ הוועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה•

 כל התובע לעצמו זכות אז טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועו־ה תוך חודשיים
 מיש פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 ׳ ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
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 ־הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

ן והבנייה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התמו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
ת מס׳ לר/728י, שהודעה בדבר תמי י  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3643, התשמ״ט, עמ׳ 2489,
 מוסרת בזה תועדה המקומית לתכנה ולבנייה לוד(להלן - הוועדה)
 תדעו? בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי תועדה מוכנה לישא ולי׳תן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כר, נדרש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 פדום פרסום תדעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו % על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע ושמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
א תובע וחישוב הם״ ת  והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים ש

ם הנתבע בכל סעיף וסעיף.  מ

נת לקנות מדי חזקה ה תרעה, כי תועדה מתמו  מ נמסרת מ
ן דתף לצרכי הציבור פ  בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה מ
 שלמענם היא עומדת לדבשה, והוועדה סודה בזה שכל אדם המהדק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 קרקע בגוש 3967, חלקי חליץת, 9, 10, 12,11, 53,21. מגרש
 בשטח של כ־6590 מיד, ומהווה כביש מוי 3, שכונת הרכבת, לוד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי תועדה המקומית בעירית לוד,
 וכל זזמעוניין ברבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳יז בכסלו התש׳ץ(25 בדצמבר 989»
 (חמ 3-2)

 מקסים לוי
 יושכדאש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבגייה לוד

 • ס״זז התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
מר/ 1943  לפקודת הקרקעות >רכישה,לצרכי צי

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

ה והמיידי מ ת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק ה
 התשב״ה-1965!, ובהתאם ל״תכנית מס׳ לד/728״, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה ביל?זט הפרסומים 3643, התשמ״ט, עמי 2489,
 מוסרת בזה תועדה המקומית לתכנה ולבנייה לוד(להלן - הוועדה)
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
מ הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע  לצדכי ציבור ו

 האמורה.

מת או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־  כל התובע לעצמו ז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 לבניין ציבורי. החלקה המסומנת בתכנית נת/366 כאות אי, צבועה
ם כהד״ ם מותחמת כצבע ת  כצבע ת

ת י ד י ח עיי־ מ  התכנית האמורה מופקדת במשרדי מחלקת מ
 נתניד, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

 י״ט בתשרי התש״ן(18 באוקטובר 1989) יואל אלדאי
 ן (חם 3-2) יושב־ראש תועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה נתניה

 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקדת הקרקעות(רכישה לצרכי צימר/ 1943

ה והבנייה, התשכ*ה-1965 מ ת ק ה  ולפי ת

ה והבנייה, מ ת  בתוקף םממתה לפי סעיפים 190-188 לחוק ה
 התשכ׳ה-1965י(להלן - החוק/ ובהתאם ל״תכנית סם׳ נת/366״,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 207, התשי״ב,
ת מיתאר מקומית מס׳ נת/7/400״, י מ  עמ׳ 292, ובהתאם ל״שינוי ת
 שתרעה בדבר אישורה פורסמה ביל^ס הפרסומים 2844, התשמ״ב,
ה הוועדה הםקתדת לתכנה  עמ׳ 2707 (להלן - התכניות/ מוסרת מ
/ תדעה כי הקרקע המתוארת בתר ה ־ מ ח ת יה נתניה(להלן -  ולמי
 ספת דרושה לוועדה לחלוטין או למשך שנים או כל עתי היא עשויה
 לשמש לצדכי ציבור וכי הוועדה סמרה מ אינה חייבת בתשלום

 פיצויים בשל רכישת הקרקע האמוח-

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האסר
ן ממח זכות ובין מסח נימוק  רה ורוצה לקבל פיצוי על בך, מ
ם או פיצויים מופחתים, נדרש  שייגרם סבל אם לא ישולמו פערי
 לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פרסום תדעה זו ברשומות,
 ^ הרצאת דברים על זכותו או על טובת ההממ אשר לו בקרקע
 האמורה בצירוף ראיות לחיזוק. תביעתו, שחבלולנה את פרסי
ה המפרטת תחנ  הרישום, אם ישט, בפנקסי רישום המקרקעין, ו
א תובע וחיש1ב ה0מס הנתבע בכל ת  לםעיפיהם את הפיצויים ש
 סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא
ת התוממת בטענה כי  ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, חרו

 ייגרם סבל.

נת לקנות מיד חזקה  מ נמסרת בזה תדעה כי תועדה מתמו
 בקרקע האסורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
ה שכל אדם המחזיק  שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה מ

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בד״

 תופפת
ש 8215 בשטח של 1658 נדר אמד יעודה שטח ו  חלקה 196 מ
 לבניין צימרי. החלקה מסומנת בתכנית נת/366 באות ד׳, צבועה

 כצבע חום ומותחמת בצבע חום כת״

 התכנית וממורה מופקדת במשרדי מחלקת בניין עיר בעירית
 נתניה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה.בשעות העבודה הרגילות.

 ט׳ בכסלו התש־ז(7 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-2! יואל אלדאי

 יושב־דאש הוועדה המקומית
ן ולמייה נתניה ו  לתמ

 י m התשכ״ה, עמ׳ 307.

 יל״זזז הפרסומים 3733, ס״ז בסבת הזשץ, 13.1.1969



 הודעה לסי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדדי ציבוד/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שינוי תכנית מפודטת מס׳ לד/416י

 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרםר^
* ר ת ה הוועדה המקומית ל  מים 2483, התשל״ס, עמ׳ 80¿ מצהירה מ

ד ק  נון ולבנייה לוד(להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת ה
 קעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1945« (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשר כיחס *ליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3701, התשנדט, עמ׳ 4311, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוססת

 קרקע בגוש 4011, חלקי חלקות 44,13, וגוש 4016, חלק מחלקה מ
 מגרש 403 בשטח של כ*758 נדד, המהווה תחנה לבריאות המשגר

נס, לוד.  חה, רה׳ י״א חללי מי

 העתק ותכנית מחמר במשרדי הוועדה המקומית בעירית לוד,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כיז בכסלו התש״ן(25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4) מקמיפ לוי

 י יושבדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה לוד

 י ס׳׳ח התשכ׳יד״ עמי 307.
 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לסי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
ן ל א  התשכ׳ה-1965י, ובהתאם ל״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 416׳ (
- התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
ה הוועדה המקומית לתכנון  2483, התשל״ט, עמ׳ 80¿ מצהירה מ
 ולבנייה לוד(להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה), ט הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשר ביוש אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ה כילקוט הפרסומים 3701, התשמיש, עמ׳ 4310« תהיה ד ו מ  ר7 ל
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 קרקע בגוש 4011, חלקי חלקות 44,13,12,11, וגוש 4016, חלק
 מחלקה 3; מגרש 506 בשטח של כ*760 בדר, המהווה מגרש לבנייה

נק, לוד.  ציבורית, רח׳ י׳א חללי מי

 העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לוד,

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 * ע׳ד 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 ילי*ש הפדסופים 3713, ט־׳ז בסבת התש״ן, 13.1.1990

 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זמתו או על טובת
ת לחקוק תביעתו, ו ף חד ח ד  ההנאה אשד לו בקרקע האמורה מ
ש המקרקעין, ש  שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי ח
 והודעה המפרשת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסי

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 מ נמסרת בזה הודעה, כי תועדה מתכוונת לקנות מדי חזקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
ה שכל אדם המהדק  שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה מ

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 קרקע בגוש 3967, חלקי חלקות, 12,11,10, מגרש בשטח של כ־
 1600 פדר, המהווה דדך - כביש מם׳ 4, שכונת הרכבת, לוד.

ת לוד, י ד י  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית מ
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ב״ז בכסלו התשץ (25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-2) מקסים לוי

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה לוד

 הודעה לסי סעיף 19
מות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943  לפקודת הקי

ן והבנייה, התשכ״ה-1965 ו מ מ  ולפי חוק ו

ם 189 ר190 לחוק התכנון והמייד, י פ י  בתוקף סמכותה לפי מ
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכניח מפורטת מם׳ לד/610' (להלן -
ת/ שתרעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,  התמי
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ף 19 לפקודת הקרקעות י מ  ולמייה לוד(להלן - המערה) בהתאם ל
 (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
ם 5 י פ י  המתוארת בתוספת ואשד ביחס אליה פורסמה תדעה לפי מ
 ד7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3707, התשץ, עמי 203, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום תדעה זו

 ברשומות.

 תוספת

ש 4024, חלק מחלקה 119 בשטח של כ־340 ברר, המתווז ו  קרקע מ
 שטח ציבורי פתוח, פינת שד׳ דוד המלך, רח׳ שלמה המלה לוד.

ת לוד, ד י ק התכנית מופקד במשרד תועדה המקומית מ ת  מ
ה הרגילות. ד ו ב  וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין ם בשעות מ

 כ*ז בכסלו התש״ן(25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 מקפים לוי
 יושב־דאש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה לוד

 י סיח התשכ״ה עמי 307.
 י זרד 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
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 המתוארת בתוספת ואשד ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 3
ה בילקוס הפרסומים 3701, התשמ״ט, עמי 4309, תהיה ד ו מ  ר7 ל
 לקניינה הגמור והמוהלס של עירית לוד מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוםסת

 קרקע בגוש 4011, חלקי חלקות 11, 13, 49,20,18, 50, 52,51,
 57; מגרש 402 בשטח של כ־960 גיד, המהווה גן ילדים קיים, רח׳

 אילת, לוד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לוד,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳׳ז בכסא התשץ (25 בדצמבר 1989)

 (חמ 3-4)

 מקפים לוי
 יושב־ו־אש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה לוד

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקדמות(רכישה לצדכי צימר/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכיה-1965

 בתוקף סמכותה לסי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
ת מפורסם מס׳ 416״ (להלן י מ  התשכ׳דו-ג196 י, ובהתאם ל״שינוי ת
- התכנית/ שהודעה כדבר אישורה פורסמה כילקוס הפרסומים
ה הוועדה המקומית לתכנון  2483, התשל״ט, עמ׳ 280, מצהירה מ
 ולבנייה לוד(לולן - הוועדה) בהתאמ לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקדה/ כי־ הק־קע
 המתוארת בתוספת ממיר ביחס אליה פח־סמה הודעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3701, התשמ״מ, עמי 4311« תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום'פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 קרקע בגוש 4011« חלקי חלקת 1 ו, 50,49,48,13, 59,57; מגרש.
ה ציבורית, רח׳ י  202 בשטח של כ־2410 מ״ד, המהווה מגרש למי

 אילת, לוד.

ת מופקד במשרדי וזועדה המקומית בעירית לוד,  העתק התמי
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בכסלו התש׳׳ן(25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 מקסים לוי
 יושב־־ראש הוועדה המקומית

יה לוד  לתכנון ולמי

 י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בכסלו התש׳׳ן(25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 טקסים לוי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנה ולבנייה לוד

 הודעה לפי העיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

ן והבנייה,  בתומי סממתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התמו
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שיגוי תכנית משרטת מס׳ 416״ (להלן
- התמית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2483, התשל״ט, עמ׳ 80¿ מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנה
 ולבנייה לוד(להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצדכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3701, התשמ״ט, עמי 4310, 4311,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תופסת

 קרקע בגוש 4011, חלקי חלקות 13,11, 20, 50; מגרש 402־א
י גדודה, רח׳ ל ע ת ל ס  בשטח של כ־900 מ״ר, המהווה:בית מ

נמ, לוד.  אילת-י״א חללי מי

ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לוד,  העתק התמי
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעןין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בכסלו התש״ן(25 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4)

 מקסים לוי
 יושבדאש הוועדה המקומית

יה לוד  לתכנון ולמי

 * ם״חהתשכ״ד, עמי 307.
 י ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקדמות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

ן והבנייה ם 189 ת<19 לחוק התמו י פ י  בתוקף סמכותה לפי מ
 התשכ״ה-1965<, ובהתאם ל״שינוי תכנית מפותזת מסי 416־ >להלו
- התכנית/ שהודעה בדבר אמורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2483, התשל״ט, עמ׳ 280, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ת ו מ ד מ ה לוד(להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת ו י  ולמי
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע

 י ס״ח התשנרה, עמ׳ 307.
 י ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
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 העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה, דה׳ הגדוד העברי 4,
 קרית מוצקין, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ׳׳ב בכסלו התשץ(20 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-4) ע׳ לד

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולמייה קריות

 הודעה לפי סעיךז 10
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י* ובהתאם ל׳תכנית מס׳ ק/300״, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3051, התשמ״ד, עמ׳ 092¿
 מצהירה כזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות (להלן -
 הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(דכישה לצרכי צי•
 בור), 1943* (להלן - הפקדה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשד
 ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ד7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3707, התש״ן, עמ׳ 202, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

 של עTית קרית מוצקת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ,תוססת

 שטח הקרקע בגוש 10428 הכולל חלק מחלקה 420 כמסומן בצבע
 חום מותחם בחום כהה ומסומן בספרות 2; 5.

 שטח הקרקע בגוש 10428 הכולל חלק מחלקה 420 כמסומן בצבע
 ירוק ומסומן בספרות 3; 4.

 שטח הקרקע בגוש 10428 הכולל חלק מחלקה 420 כמסומן בצבע
 חום בהיר.

 שטח הקרקע בגוש 10426 הכולל חלק מחלקה 290 (מקודם חלקה
 1) כמםומן בצבע חום בהיר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רה׳ הגדוד העברי 4,
 לו מוצקין, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ׳ב בכסלו התשץ(20 בדצמבר 1989)
י  >חמ 3-4) ע׳ *

 יושכ־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה קריות

 י ס״ח התשכ״ה עמ׳ 307.
 נ ע״ד 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־965ו

 מחוז המרכז
י פתח תקוה  מרוע תכנה מקמ

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי תוק התכנה והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
, שהודעה בדבר2ו1 ׳ /  mvm-5sm ובהתאם ל״תבנית מם׳ ק
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1768, התשליב, עמ׳ 124, מצ
 הירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות(להלן - הוזע*
 דה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943׳ (להלן - הפקדה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ר7 לפקח־ה בילקט הפרסומים
 3707, התש׳׳ן, ענו 201, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית

 קרית מוצקין מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

 תופפת

חלק חלקת  שטח הקרקע בגוש 10428 הבולל חלקת 275, 286 ו
 29¿ 31¿ 282 בגוש 10428 כמסומן בצבע אדום בתשריט התכנית.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה רח׳ הגדוד העברי 4,
 ק׳ מוצקין, וכל המעוניין בדבר רשאי לעי׳ץ מ בשעות העבודה

 הרגילות.

ב בכסלו התש״ן«20 בדצמבר 1989)  ל
 (חמ 3-4)

 ע׳ לוי
 יושב־ראש הוועדה המקמית

 לתכנה ולבנייה קריות

 1 ם׳זז התשכ׳ה עמי 307.

ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32. ד ע 1 

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקח־ת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1963

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 ד190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מסי ק/256׳־, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקט הפרסומים 201¿ התשל׳׳ו, עמ׳ 1373, מצ
 הירה בזה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה קריות(להלן - דיווע*
 דה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
 1943׳ (לולן - הפקדה), כי הקרקע המתוארת כתוספת חמו־ ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ר7 לפקדה בילקט הפרסומים
 3707, התש״ן, עמ׳ 202, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית

 קרית מוצקין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוססת

 שטח הקרקע בגוש 10428 הכולל ולק מחלקה 420 (מקודם חלק
 מחלקה 3) כמםומן בצבע ירוק בתשריט התכנית.

 1 ם״ח התשכיה עמי 307.

 י ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לגיון
 הופקדה תכנית הנקראת ׳תכנית מפורטת מסי רצ/1/12/43״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3929, חלקת 226-224
- ראשון לציון.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת הוראות לבניית חניון תת־
 קרקעי לשימוש פרטי בקומת מרתף, בשטח המיועד לזןדחבח דחי
 הרצל ורח׳ צבי פרנק, בכפוף להסכמה עם עירית ראשון לציון; 2)

 קביעת אחוזי בנייה.
כשעת שהמשד  כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ו

 דים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעתיק בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנתי אחר הרואה
סד לבך.על פי סעיף 100  עצמו בפגע על ידי התכנית, וכן כל הז
מה של מד*  לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום *שו
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 34

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה עידית ראשון לציון, ראשון לציון, סל׳ 03-9682333.

 תזנגדות לא תתקבל ולא תידון.אלא אם p הוגשה בכתב
ק היא  בסירוס הנמקות ובליווי תצהיד המאמת את העובדות שעלי

 מסתמכת.

 מרוע תכנון מקומי טייבה

 ולדעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ
 התשכ*ה-1965 מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה הופקדה

ת מפורטת מגו טב/2370״. י מ ת ת הנקראת ־ י מ  ת

 ואלה השטחים הכלולים בתמית; גוש 7842, חלקות 22/27 -
 טייבה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת חדת מסחרית + מפרץ
 חניה ומדרכה a קביעת קו בניין אחורי 5.00 מ׳ במקום 6.00 ג)
ה ח קביעת 2. בניינים נפרדים על המגרש. י י  קביעת הודאות מ

ת רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר  כל המעוניין בתמי
 דים האמורים פתוחים לקהל.

י אחד הרואה נ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמו
p כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על ידי התכנית, ו
ד להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הזד־ מ  לחוק, ח
 עה זו ברשומון/ למשרדי תועדה המתזית האמירה רח׳ הרצל 34

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי תועדה המקומית
ת טייבה טל׳ 052-992808.  האמורה מועצה מקמי

תן אלא אם p הוגשה בכתב  התנגדות לא תתקבל ולא תי
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את ואובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

יה פתח תקוה  המרכז ובמשרדי תועדה המקומית לתכנון ולמי
 תפקדו תכניות אלת

 (1) ־תכנית מפורטת מס׳ פת/2/581״.

 ואלה השצזחים הכלולים בתכנית: גוש 3388 חלקה 487 -
ה ק  פתח ת

ת מיתאר מקו י מ  עיקרי תראות התכנית: שינוי/פירוט של ת
 מית פתזדתקוה מס׳ פת/3/1002ב׳ על־ידי קביעת אחוזי

ה י י  מ

ת מפורטת מס׳ פת/1241/א׳״.  (2) ״תמי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3194 חלקות 4-1,
ת 42-34,11,  100-6, 27-205¿ 42-230« גוש 3364 חלק
,166 ,162-160 ,158-156,154-104 36-59 ,56 31 35 34 
ת י, 3 10, 50; גוש 3365 גוש ק ל ק ח ל  181,177,176, ח
ת 147-144, 150-149; גוש 3367 גוש 6640,  3366 חלק
 חלקת 78׳ 31 34 112-108, חלקי חלקת 37 90, 94,92,
ה אזור ה אזור תעשייה קדית *די ק  96, 98 103 - פתח ת

 תעשייה התיש כביש גהה

ה והודאות י  עיקרי תדאות התכנית: » קביעת הוראות מי
ה י י יה ב) קביעת הודאות מ  בדבר איכות הסמבה באזור תעשי
ד אזור חקלאי לדרכים ע  ברבר קביעת קיר משותף; ג) שינוי י
ם והר* מ ד  חמור מיוחד; ד) התוויית דרכים חדשו!/ ביטול ו
ת וחלק ק ל ם קיימות; ה) איחוד חלקת; ו) קביעת ח מ ד  חבת ו
ת להשלמה ז) יעוד שטווים לבנייני ציבור ושטח ציבורי  חלק
ד מאזור מגורים א׳ לאזור שיקם ומלאכת ע  פתוה ח) שינוי י
ן כבישימ י) קביעת הוראות ו  ט) קביעת תראות כדבר תמ
 בדבר איסור מיסה לרכב מחזית רח׳ ז׳בוטינסקמ יא) קביעת

ה יב) קביעת שסח לאזור •תמון מיוחד. ע ט  תראות ת

 כל המעוניין בתכניות דשאי לעיין בהן בימים ובשעות שוד
. ל ק  משרדים האמורים פתוחים ל

י אחר הרואה נ ו  כל המעניין בקיקע, בבניין או בכל פרט תמ
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
ד ו  לחוק, רשאי להגיש התנגוץת, תוך תרשיים מיום פרסומה של ה
 עה זו ברשומות, למשרדי תועדה המחוזית האמורה רח׳ הרצל 34

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ה טל׳ 03-9371234. ק ה פתח ת ק  האמורה עידית פתח ת

תן אלא אם p תגשה בכתב  התנגדות לא תתקבל ולא תי
ס הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא ח י  מ

 מסתמכת.

ן מקמי ראשון לציון ו  מרחב תמ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה ע ד  נמסרת בזה ה
ן ולבנייה מחוז  התשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתמו
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ס במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גולן, קצרין, רמת  ו
 הגולן, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכד

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה הגליל המרכד
 הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת 2502 - חלוקת מגרשים

 בסכנין".

 ואלה השסודם הכלולים בתכנית: גוש 19319, חלקות 31,29,
 32, 33, ולקי חלקת 13, 14, 17, 1¿ 2¿ 35, 6¿ 50, 51, 61, 63,

.64 

 עיקרי הוראות התכנית: התוויית דרכים חדשות; חלוקת שטחי
 המגורים למגרשים בהתאם למסומן בתשריט.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על יה־ התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, מיד חודשיים מיום פרסומה של הוד־
 עוז זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, קדית הממש

ו/ סל׳ 06-570510.  לה, נצרת עלי

 המתנגד ימציא את התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית ה
 אמידה עבו.

מן אלא אם כן הוגשה ככתב  התנגדות לא תתקבל ולא תי
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)
 עמרם קלעג׳י

 יושב־דאש הוועדה המחודת
 לתכנת ולבנייה מחת הצפת

 הודעות נחי המשפע

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינר

 מנהל עזבון.

 תאריו־
 מנו התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 1246/89 מיכל הזלקורן 3.10.89 אטי פרסקי

 יל«ס הפרסומים 3733, ט״ז בטבת התש״ן, 13.1.1990

 הודעות לפי חוק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ
 התשכ*ה-1%5, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מתז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי הידקה

 תפקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ אפ/32״.

-  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 7508, חלק מחלקה 1
 ג׳לג׳וליה

ח ואחוזי בניין נ  עיקרי הודאות התכנית: ו) קביעת קווי ב
 לבניינים קיימים בהתאם למצב הקיימ ב) קביעת הוראות בנייה

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר״
 דיס האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעתיין בקרקע׳ בבניין או בכל פרט תכנוני אוצי הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף 100
/ תה־ חודשיים ממט פרסומה של הוד חו ג  לחוק, רשאי להגיש התנ
 עה זו ברשומות, למשרדי ד1ועדה המחוזית האמורה רח׳ הרצל 34

 .רמלה 72406, סל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה רח׳ שמי, ראש העץ 40800, טל׳ 03-9361087.

תן אלא אם p הוגשה בכתב  התנגדות לא תתקבל ולא תי
 כפירוש הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)

 א׳ זהבי
 ממלאימקום יושבדאש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחת המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנת מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מקומית
ה כתזאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה ע ד ה ת  נמסרת מ
ת מס׳  התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא ״תמי
 5217, שינוי לתכנית נדת*• מקומית מם׳ ל/131/ג - מרכז גושי,

 כני יתדה״.

ק כחול  ואלה השטחים ועלולים בשינוי התכנית: כמםומן ב
 בתשריט.

 עיקרי הדאות שינוי התבנית; יעוד שסח למגורים מסחר, בנ*
 ייני ציבור וייעודם אחרים.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י מ מ  תדעה על הפקדת שינוי ו
 3339, התשמ־ז, עמי 154¿

 שינוי התכנית תפקד במשרד תועדה המחוזית מחוז הצפת

1414 



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ החיק שם המנוח המירה .

 צוואות
 2488/89 פיט אורתפיביש) 15.10.89 פיס תמר

 2491/89 מייזלס מינדל 17.10.89 אביהו קרת
 2493/89 רורלםהיימר פאולין 15.3.89 גולדנברג סוזי

 2494/89 גלוגובסקי דבורה 23.10.89 יעקב גלילי
 2496/89 שטורפר סופיה, 22.7.89 חיים פרי

 2497/89 זבנברג צרנה 17.139 פודסטבקינה צילה
 2499/89 לנגר גיח־א 5.12.89 לנגד עליזה

 2501/89 דשטי יוסף 17.1039 דשטי ויקטוריה
 2505/89 ביבר נטה 3.7.79 ביבר לייזר
 2508/89 ולד םנדר 29.1139 ולד תחלה

 2510/89 הר־פזי יצחק 9^5.11 הר־פזי לאה
 2511/89 גלעדי מנה 10.1233 גלעדי ישראל

 2513/89 קורצו־ שולמית(סימה) 8.1239 נילי שפיר
 2515/89 מרטון אסתר 1.1239 אביבה נסים(מרטון)

 2516/89 מורבקין אפריט 21.1.88 חנה מורבקיז
 2518/89 כהן אברהם 17.739 כהן שלמה
 2519/89 צוקר שבתאי 21.739 צוק ברוד

 2522/89 צייכנר דוד 25.11.89 צייכנד אסתר
 2523/89 פרנק בטי 6.1049 פרנק אברהם
 2524/89 בו־מ גולדה פרל 26.939 חיזקו־ חיים

 2526/69 קסטן אדית 3.739 קרנו־ חגה
 2527/89 סרת־ נפיםה 13.332 סדור אחמד

 2528/89 ליבוביץ פיגה . 3.938 לייבוביץ מרקו
 2529/89 שור מרים מלכה 15.10.89 ליסון שרה

 ירושות
 2483/89 שרגא צבי 26.1149 פעקלשטיין פנינה

 2484/89 כהן לונה 1.2.73 בורשטיין שושנה
ז 28.136 ברז ישסיי׳ ן שושנה ר  2485/89 כהן ב

 2486/89 חבה נעימה 1.939 יצחק בן יעקב חבה
 2487/89 שכטר גבריאל 13.939 לודמילה שכטר

 2489/89 וולף צפורה >צילי< 5.839 גולן שושנה
 2490/89 ליברמן רייזה 18.1039 גולדנברג קוקה

 2492/89 ארגמן אריה . 16.939 ארגס אילנה
 2495/89 וידדמן מרקו 6.1139 וידרמן שמעון

 2498/89 קרוטודו זוליט 26.939 קרוטורו שמואל
 2500/89 פח־ דב 25.12.86 בלהה שמש
 2502/89 צמח נעים 16438 צמח רבחה

 2503/89 גוטוויין יעל 25.1030 גומזיין אלישע
ל ד  2504/89 מויסה שדה 4.332 . מויםה ח
 2506/89 ביבר ליאון 27.238 ביבר לייזר

 2507/89 נורדון צפוני עקיבא 26.10.89 חדוה נורדון צפוני
 2509/89 גולדווסד נחה(נפקה) 29.1138 מרדכי גל

 2512/89 פז רחל 1438 צבי פז
 2514/89 סופר ציה 2.535 סופר חנה

 2517/89 ליסבק אליעזר 17336 הקרן לטיפול

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות (המשך)

 תאדיד
 פגר התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ״צוואות
 1248/89 מנדל מינםטר 23.1139 יטי מיגסטר

 1251/89 רחל בריטשנר 9.237 כרמלה שביס
 1253/89 וולף שמעון מססדורף 13.939 תלדה מטסדורף
ה ימפולםקה נ  1254/89 איליה גולדנפלד 25.1139 מ

 1260/89 סלו מרסל 26.1139 בחניה מרסל
 1266/89 רינה פניגשטיין 16.839 אריה אייל

 1267/89 סעדה מורלי 27332 מאיד טווילי
 1268/89 שרה שולברג 7.10.89 הדבדט צ׳לרס

 שולברג
 1269/89 מסף שלמה דיין 28.635 רחמים דיין

 1270/89 קלרה אפפל 7.1139 עטרה גרודז׳ינםקי
ל  1272/89 סימון לח 11.2.89 לח אסתר רו
 1271/89 אביגדור גרשוני 17.1139 עמירס גרשוני

ק 6.1139 יונה שחר נ י  1276/89 חנה פ

 ירושות
 1219/89 חיים שרעבי 15.236 אמנון שרעבי

 1220/89 שרה סומרקין 31.1039 סוונה קובלסקי
 1226/89 ארנולד מינססר 21.1139 אדית מינסטר

 1227/89 יבדוקיה ירופייבה 31.7.77 נדז׳דה לובצקי
ן 22.138 רינה חזן  1239/89 נסים ת

 1240/89 זכריה מקחל 9*193 יהודה מקחל
 1241/89 מדי מקחל 17.5.88 יוסף מקחל
 1243/89 יעקב םקפה 8.1139 גידה סקפה
 1244/89 נסים נסים 5.437 איתן נסים
 1247/89 ג׳ודג׳יה מועלם 11.1239 איתן מורד
ח 11.739 רחל ספיאן פ  1250/89 ודים ס
 1252/89 הנס הייליג 12.539 מידה ברון
 1255/89 שממל קפרס 27.1.74 יונה קרפט

 1256/89 ששון בר 13.1139 שרון מ
 9/90 סופיה שניידשו־ 13.12.89 עמנואל שניידשר

 יפת הפט. רשמת

 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת כזה הודעה, בי בתיקים המפורטים להלן תגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.
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 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מם׳ החיק

 התש״ן שפ המנוח

 1106 , כהן יהודה כדו ממזון תש״ן מימון אילנה
וןכדם רודאיף גרגור גניה כ״סבםי  1111 חדאיףאו

 726 דמרי גמרה כ״ד באדר אי מ״ד דמדי יוסף

 מיכאל מזן׳ מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות

 להוד ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 כקשות למתן צווי ירושה;

 תיק 4713/התש״ן

 בעניין ירושת ומנוח רביבו שלוש, שנפטר באשדוד ביומ י״ז
 באדר התשל״ד(114.1974¿

 המבקשים: בניו ובתו.

 תיק 4715/התש״ן

 בעניין ירושת המנוח במ* ישעיהו, שנפסד ברחובות ביום כ״ה
 בחשון התש״ן(23.11.1989¿

 המבקשים: אשתו, כנו ובתו.

 תיק 4722/התש״ן

 בעניין ירושת המנוח מלכה אהרון, שנפטר ברחובות ביום א־
 באדר ב׳ התשמיש(84.1989¿

ו ובנותיו. י  המבקשים: אשתו, מ

 תיק 4729/התש״ן

ה ביום ה ד ד ד קמיסה שנפטרה מ ת ירושת המוחה ל נ ע  ב
 בכסלו התשץ(17.12.1989¿

ה נ  המבקש כ

 גסים אדרי. מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות

, ן ל , בתיקים המפורטים א ן י י ת ז מ  להוד יודע מ חגשו ל
 כקשות למתן צוד ירושה:

 תיק 796/התשץ

ת ירושת המנוח מושקוביץ עמנואל, שנפטר באשקלון נ ע  , ב
 ביום כ״ב באייר התשמ׳׳ט (26.5.1989¿

 ושבקש מ אחותו.

 תיק 5736/התש״ן

 בעניין ירושת המנוח שדיקי שמעון, שנפטר באשקלון מום

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות (המשך)

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 ירושות
 כחסדים

ד 104.74 אדרי לילי  2520/89 שמש ח
י  2521/89 בן חרוש צרלס 14.11.75 לנגה• מ

ה 1.1242 וירוסן גרשון י  2525/89 דדדפן מ
 2530/89 פנטופל אברהם 6.1148 פנטופל איטה
 2531/89 דיםברג ודים 20.1249 דיסכדג בלה

ץ אניה מ ל פ  2532/89 חולים בודים 12.1049 ק
ב 18447 אניטה וולף ק  2533/89 שלגלוס מ

ת  2534/89 בורנשטיין דבורה 13.4949 וכטל ח
 2335/89 גדרן אליהו 30.547 מעוז חנה
 2536/89 גרדן שפרינצה 25.549 מעוז חנה

 בלהה גילאוה רשמת

 הודעוה בתי הדץ הדמיים

ת הדין הרבני האזורי ברחובות  מ
 הודעות

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, מ  להווי ידוע מ הוגשו ל
ה ש ח  בקשות למתן צוד י

 מם׳ התיק תאדיך
 החזרן שם המנוח הפסירה הסגקשיס

ומק שרגא כ׳׳ג בתמה מ״ט אשתו, כתו  612 נ
ו מי  ו

 622 בבניק חדה ט׳ באדר א׳ מ״ט בעלה בנותיה
 ונכדיה

 634 פינסקר שמואל י״ח באלול מ״ה אשתו ובנותיו
ד נחמיה ליד בשבטמ״ז אשתו, בנו  692 ל

 ונכדו
 738 פיילשוס מרדמ חי בחשון תש״ן בנו, בת אחיו

 ונכרתו

 ח* גרנביץ, מזמז*.ראשי

 בית הדין הרמי האזורי בבאר שבע
 הודעות

ת הדין, בתיקם המפורטים להא, מ  להווי ידוע מ הוגשו ל
ה ש ח  כקשות למתן צווי י

 שם המבקש
 תאדיד

 הפטירה
 םש׳התיק

 התשץ שם וענוה

 1185 יונים אליהו י׳ בתשרי תש״ן יונים רפאל

¿ זרז בסבת זמש׳ן, 13.1.1990 n w m 733 1416 ״לקיש 



 תיק 202/התשץ

ת ירושת המנוחה סימי וקנין, שנפטרה ביום כיו בתשרי נ ע  ב
 התש־ן(25.10.1989¿

 המבקשים: בנותיה ובניה.

 תיק 195/התשץ

ט ע  בעניין ירושת המנוח חיים רוזנוביץ׳, שנפטר ביש י״א מ
 התשמ׳׳ט(17.1.1989¿

 המבקשים: אחיו.

 שלמה דידי. במכיר ראשי

 הודעות לפי נקודת האגודות השיתופיות
 החלפת מפרק

 לפי פקודת ממורות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(1) לפקודת האגודות השיתופיות
 ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התש־
ץ פמפרקת ה את מינויה של ערד איטה ל  מ״ד-1984, אני מבטל מ
 אגודת'ביתנו־ אגודה שיתופית לשימן בתל־אמב בעימ(תיק מם׳
p ה במשימה את עו״ד ונח־ מרדכי, שררות מ מ  0*57-000632¿ ו

 מימון 29, ירושלים.

ט הפרסומים ק ל ם 274.1983 ופורסם מ  גו הפירוק ניתן מו
 2934, התשמ־ג, עמ׳ 2170.

ן מ ע  א׳ בכסלו התש״ן(28 בנובמבר 1989) אירי ל
 רשם האגודות השיתופיות

 העבדת האקמיבד! והפםיבה
ת האגודות השיתופיות ד ק  לפי פ

הל הקבע בסעיף קטן(2) לסעיף 13 ו  בהתאם להוראות לנ
פ הרגליה רמת  לפקדת האגודות השיתופיות, החליטה אגודת קאו
ת שיתופית בע״מ (מם׳ האגודה 199) להעביר רמי  השרון אגודה ג
 את האקסיבה והפסיבה שלו אל קואופ תל אביב ח השדון אגודה

ת שיתופית בע״מ(מס׳ האגודה 4446 רמי  ג

 ניתנת בזה הודעה לנושי האגודות הנוגעות בדבר שככלות
 שלושה חודשים למן תאריך פרסום הודעה זו תקבל העברת
pst האקטיבה והפסיבה וההתמזגות לעיל תוקף זדי אישורי, אלא 

 יומצאו. לי תח־ המועד הנ־ל סיבות ונימוקים המחייבים אחרת.

ד מ  הודעה זו באה במקום ההודעה בדבר העברת האקטיכה ו
 סיבה, שפורסמה בילקמ הפרסומים 3718, התש״ן, עמ׳ 511.

ן מ ע  כ׳ בכסלו התקין(30 בנובמבר 1989) אורי ל
 רשם הזמורות השיתופיות

 הודעות בדבר פירוק, מינוי מפרק
 והודעה לנושים

 לפי פקודת האגודות השיתופיות

ת האגודות השיתופיות ד ק פ ל 6 >m בתוקף סמכותי לפי סעיף 
ה ל  אני מגווה בזה על פירוק אגודות ז

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות (המשך)

 כיח באב התשמ״ג(73.1983¿

ו. ו ומי  המבקשים: אשתו, מותי

 תיק 5739/התש״ן

 בעניין ירושת המנוח אנקרי כמוה שנפטר באשקלון ביום כ״ב
¿ 1 9 8 2 0 x 1 3 ! « ^ ר י י א  ב

ו ובניו.  המבקשים: מותי

 תיק 5739/התש״ן

 בעניין ירושת המנוחה אנקת אודידה, שנפטרה באשקלון מום
 ב׳ באח־ א׳ התשמ׳׳ס(7.2.1989¿

ה י מ  המבקשים: בנותיה ו

 תיק 5730/התשץ

 בעניין ירושת המנוח ברמן אהרן, שנפטר באשקלון ביום א׳
 בכסלו התש׳ץ(29.11.1989¿

. ו ומו תי  המבקשים! אשתו, מו

 תיק +573/מתש״ן

 בעניין ירושת המנוח פולונםקיה ינקל, שנפטר באשקלון ביום
 י״ב בכסלו התש״ן(10.12.1989¿

 המבקשים: במתיו.

 תיק 5735/התש״ן

ל יצחק, שנפסד באשילמ ביומ כ׳ ל  בעניין ירושת המנוח מ
 בכסלו התש״ן(30.11.1989¿

 המבקשים: אחיותיו ואחיו.

 גהיפ אדרי, מזכT ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעות

 , להדי ידוע כי הוגשו לבית הרין, בתיקים המפורטים להלן,
ף ירושה: ו  / בקשות למתן ג

 תיק 186/התשץ

ח אברהם ברקוביז׳, שנפטר ביזם ר בכסלו ת ירושת המו נ ע  ב
 התש״ן(4.12.1989¿

 המבקשים: בנותיו.

 תיק 201/התש״ן

ת ירושת המנוח חעיה וקנין, שנפטר ביום ב׳ בכסלו נ ע  ב
 התשנדו(4.12.1966¿

ו. ו ומי  המבקשים: מותי
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 57/2833¿ וצו זה פורסם בילקוס הפרסומים 3617, התשמ״ט, עמ׳
.1342 

 והואיל והפירוקים הנ״ל נשלמו, ניתנת כזה הודעה שרישום
 כל אחת מן האגודות הנ״ל נתבטל, ומאותה שעה חדלה וממורה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 ט״ו בכסלו התש״ן(13 בדצמבר 1989)

 *דרי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על שינוי שם
 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגורה
 הרשומה מסה כדלקמן:

 השם הקודם: אלון הגליל - מושב עובדים להתיישבות חקל־
 אית שיתופית בע־מ,

 השפ החדש חקלאי אלון הגליל אגודה שיתופית חקלאית
 להתיישבות בע־׳מ (מס׳ האגודה: 457/2640

 י״ט בכסלו התשץ(7: בדצמבר 1989)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודה שיתופית י
 לפי פקודת הזמורות השיתופיות

מ מתיישבי אלון הגליל יישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית  ש
 בע׳׳מ;

 מען: תיד 12, נהלל;
 תאריך רישום: ייט בכסלו התש׳׳ן(417.12.1989•

 סוג ראשי: 40 חקלאות;
 סוג משגה 66 יישוב קהילתי כפרי;

 מם׳ אגודה 57/3040.

 י״ס בכסלו התשץ(17 בדצמבר 1989)

 אודי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 הודעה על צו פירוק ואסיפות ראשונות
 לפי פקודת החברות ונוסח חדשו, התשמ״ג-1983

 שם החברה קםאנאדו בע׳מ >כ©ידזקא ודפ 7־6835»0־51.
 מען המשרד הרשום: רח׳ בלפור 4, ירושלים.

 בית המשפט המחוד של: ירושלים, ת׳׳א 47/89.
 תאריך מתן צו הפירוק ו׳ בכסלו התש״ן(44.12.1989

 היום והמקום לאסיפה ראשונה א׳ באדר התשץ(26.2.1990¿ משרד
 הכונס הרשמי, רה׳ ידידיה 4, ירושלים. אסיפת נושים בשעה

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
 (1) רהיטי תפן - אגודה שיתופית לעבודות עץ בע׳׳מ(מס׳ אגודה

457/2947 

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות זבי ממנה למפרקים את זאב שור, רו׳׳ה שמעגה
 רח׳ הארבעה 24, תל־אבימ ואת אפרים זלצר, שמענה דח׳

 הארבעה 24, תל-אכיב.

י אגודת מים שיתופית חקלאית בע״מ  (2) מימי שפלת יהודה -
 (מס׳ אגודה 457/2922

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
, שנד r השיתופיות אני ממגד׳ למפרק את אברהם אלימלך, עו 

 ענו: קרן היסוד 38, ירושלים•

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד~1984, נדרש .כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקימ תוך ששים מם מיום פרסום הודעה זו לפי

 המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער
 על צו פירוק זה בפני שר העבודה והדוווזה תוך חודשיים מיום

 פרסומו ברשומות.

 ח׳ בכסלו התש״ן(6 בדצמבר 1989)

 אודי זליגמן
 רשם ומגורות השיתופיות

 גיטול רישום אגודות שיתופיות
 לפי סעיף 50(2) לפקודת ומגורות השיתופיות

 הואיל וביום 20.5.1984 ניתן צו לפירוק אגודת משרדקבלני
 קואופרטיבי של העובדים בכפר סבא בע׳׳מ(מם׳ אגודה 57/240),

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3077, התשמ״ד, עמ׳ 2940.

 הואיל וביום 24.10.1988 ניתן צו לפירוק אגורת קופת תגמד
 לים של עובדי אמאץ אגודה שיתופית בע״מ(מס׳ אגודה 57/1438¿

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3594, התשמיש, עמי 332.

 הואיל וביום 1.1.1988 ניתן צו לפירוק אגודת אלכרם -
 אגודה שיתופית לאספקת מים בכפר ג׳ת בגליל בע׳׳מ(מס׳ אגודה
 57/1842¿ וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3534, התשמ׳׳ה עמ׳

.1145 

 הואיל וביום 25.5.1986 ניתן צו לפירוק אגודת מצ׳מ מחסני
 צרכניות במושבים - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ(מם׳ אגודה
 57/2356¿ וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3352, התשמ״ה עמ׳

.2622 

 הואיל וביום 2.9.1988 ניתן צו לפירוק אגודת כוכב יאיר -
 אגודה שיתופית קהילתית של משקי חרות כית״ר בע״מ(מס׳ אגודה
 57/2754¿ וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3582, התשמ״ה עמ׳

.3190 

 הואיל וביום 31.1.1989 ניתן צו לפירוק אגודת אלערין -
 אגודה שיתופית חקלאית למי שתייה בטובה ב7רמ (מס׳ אגודה

 1418 ילקוט הפרסומים 3733, ס״ז בסבת תמרן, 13.1.1990



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 לוינסקי 15, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אבימיפו, תיא 211/89.

 תאריך צו כינומ ט׳ בחשת התש״ן(7.11.1989).
 תאריך הגשת הבקשה י״ט בשבט התשמ״ט (25.1.1989¿

 כקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקומ כ״ז בשבט התשץ
 (1990.^22¿ שעה 13.30, משרד הכונס הרשמי, רח׳ מ יהודה

 14, תל אביב.

יה ת״ז 3270588 רח׳ שינקין 18,  שם החייב ומענה קינן וענ
 גבעתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 21/89.
 וע8*יך צו כינומ י״ח באלול התשמיש(18.9.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה ב״ו בטבת התשמ״ס(3.1.1989¿
 כקשת נושה או חייב: כקשת נושה

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ל׳ בשבט התש״ן
 (25.2.1990¿ שעה 14.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה

 14, תל אביב.

 שמ החייב ומענה נתנאל סלע, ת״ז 38697434 מושב נחלימ 49950
 בית המשפס המחוזי של: תל־־אבימיפו, תיא 1493/89.

 תאריך צו מנוס: כ״ג בתשרי התשץ(22.10.1989¿
ד מזיון דמשמ״ט (27.6.1989).  תאריך הגשת הבקשה ל

 כקשת נושה או חייב כקשת נושה
 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ג׳ באדר התש״ן
 (28.2.1990¿ שעה 14.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ p יהודה

 14, תל אביב.

 שם החייב ומענה ראובן סעד, ת״ז 07047442, מהנדס, מושב בניה
 מם׳ 35, דואר נע שקמים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אממיפו, ת״א 2192/89.
 תאריך צו כינומ כ״ג בחשון התש״ן(21.11.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה כ׳ באלול התשמיש (420.9.1989
 בקשת נושה או חייב: כקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ד׳ האדר התש״ז
 (1.3.1990¿ שעה 13.30, משדד הכונס הרשמי, רח׳ ק יהודה 14,

 תל אביב.

, תיז 1327685, רוז׳ בריניצקי 34 י  שם החייב ומענו: דור מענ
 ראשון לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיא 318/89.
 תאריך צו כינומ י״ז באלול התשמ״ט (17.9.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה כ באח* ב׳ ומשמיט (47.2.1989
 בקשת נושה או חיימ בקשת נושה.

ו באדר התשץ מעה והמקומ ז  תאריך האסיפה הדאשתה ו
 (264.1990¿ שעה 13.30, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה

 14, תל אביב.

יה  שם החייב ומענה יצחק בונים, ת״305557761, רח׳ לבון 19, נתנ

 09.00; אסיפת משתתפים בשעה 0>104.

 פקודת פשיטת הרגל ונוסח חדש^ התש״ם-1980

 הודעות על בנתן צווי פינום, הכרזות פשיטת רגל
 ואסיפות ראשונות

 שם החייב, תיאורו ומענה גבאי ילאה ת״ז 57794786, מזנונאי, רח׳
ילה ירושלים.  המשט 1/10, שכונת ג

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת״א 988/89.
 תאריך הגשת הבקשה כ״ט בחשון התש״ן(27.11.1989¿

 תאריך מתן צו פשיטת הדגל: ר בכסלו התשץ(44.12.1989
 היום והמקום לאסיפה ראשונה א׳ באדר התש״ן(264.1990¿ שעה

 10.15, משדד הכונס הרשמי, דחי ידידיה 3 ירושלים

 שם החייב, תיאורו ומענה ע£עד יוחנן, ת״ז 7-086203, קבלן חפירות,
 רח׳ בעל השאילתות 13, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת״א 695/89.
 תאריך הגשת הבקשה כדז בתמה התשמיש (419.7.1989

 תאריך מתן צו פשיטת הרגל: ר בכסלו התש־ן(44.12.1989
 היום והמקום לאסיפה ראשונד- א׳ באדר התש־ץ(26.2.1990¿ שעה

 11.00, משרד הכונס הישמי, דחי ידידיה 3 ירושלים.

 ר בסבת התש״ן(1 ביגואר 990»

 יצחק צוריאלי
 סנן הכונס הרשמי

ז 338656 חקלאי, כפר  שם החייב, תיאורו ומענה־ מסף אביצור, ת׳
 מונאש.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1356/89.
ס והמתת פשיטת דגל: •"ר באלול התשמ״ט ו  תאריך צו מנ

414.9.1989) 
 תאריך הגשת הבקשה כ״ג בתמוז התשמ״ח (7.1986¿¿

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקתג א׳ באדר התש״ן
 (264.1990¿ שעה 14.00, משרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה

ה מ  14, תל א

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 שם החייב ומענה ידידיה סלע, תיז 57936296, מושב נוזלים 49950

 בית המשפט המחוזי של: תל־אבימיפו, ת״א 1492/89.
מ כ״ג בתשרי התש־ן(422.10.1989 ו נ  תאריך צו מ

ד בסיון התשמיש(27.6.1989¿  תאריך הגשת הבקשה ל
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ג׳ באדר התש״ן
 (28.2.1990¿ שעה 14.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ p יהודה

 14, תל אביב.

ת מלאכה לסריגה רח׳  שם החייב ומענה שבתאי שביט, בעל מ

 ילקוס הפרסומים 3733, מיז בסבת התשץ, 13.1.1969 1419



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 פלדה אסור אוסנת, ת״ז 4278559 עקרת בית, שד׳ לכיש 55/9,
 יךית גת.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת״א 236/89.
 תאריך הגשת הבקשה א׳ בניסן התשמ״ט (64.1989¿ .

 בקשת חייב או נושה בקשת החייבים.
 תאריך צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ב בכסלו התש״ן

420.12.1989) 
 תאדיך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ט״ז באדר התשץ
 (13.3.1990), שעה 10.30, משרד הכונס הרשמי, מגךל 7, שד׳

 הנשיאים 11, בזד שבע.

 שם החייב, תיאות ומענה שמשה שמואל, ת״ז 2693567, צלם, שכו
 נת שקד 1337, ירוחם.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת״א 151/89.
 תאריך הגשת הבקשה ג׳ באדר ב׳ התשמ״ט(10.3.1989¿

 כקשת חייב או נושה בקשת החייב.
 תאריו־ צו כינוס תכסיס והכרזת פשיטת דגל; כ״ב בכסלו התש״ן

¿20.12.1989) 
 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום; י״ז בשבט התשץ
 (12.2.1990¿ שעה 10.30, משרד הכונס הרשמי, מגרל 7, שד׳

 הנשיאים 11, גאר שבע.

 צו כינוס נכסים
 שם החייב, תיאורו ומענה סידקלטאוב פנחס, ת״ז 4239619, עצמאי,

 רח׳ סוקולוב 3 באר שבע.
 בית המשפט המתזי של: באר שבע, ת״א 695/89.

 תאריך הגשת הבקשה ל׳ באב התשמ׳׳ט (4313.1989
 בקשת חייב או נושה בקשת החייב.

 תאריך צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ב בכסלו התש״ן •
420.12.1989) 

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ל׳ בשבט ומקרן
 (25.2.1990¿ שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, מגרל 7, שר׳

 הנשיאים 11, באר שבע.

 כ״ח בכסלו התש״ן(26 בדצמבר 1989)

 שי אנקוד״קמיד
 סנן הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול הכרזת משיגות תל
 בבית המשפט המחוזי בנצרת:

 פ׳׳ה 3180
 ת״א: 49/89

 שם החייב ומענו: יוסף שריף, ת־ז 2107684, כפר מג׳אר.
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 תאריך הביטול: ט״ו בכסלו התשץ (47.12.1989

 פ״ר: 3164

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 1346/89.
 תאריך צו כינוס: ח׳ בחשון התש״ן(6.11.1989).

 תאריך הגשת הבקשה י׳ בםיון התשמ־ט(4133.1989
 בקש/ נושה או ודיס בקשת נושה

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ג׳ באדר התש׳׳ן
 (284.1990¿ שעה 13.30, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יתדה

 14, תל אביב.

 א׳ בסבת התש״ן(29 בדצמבר 1989)

 חיה פרפ
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים בדין קדימה
 ונושים רגילים

 שם החייב, תיאורו ומענה 3ך עזרא שמעת, ת־ז 3035689, טבה
 שכונת פת, בלוק 21, דירה 26, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת״א 301/83
ותה  סכום החלוקה 100% קרן + רו

 שם הנאמד ערד דוברם בסן, רח׳ הלל 43 ירושלים.

ט בכסלו התש״ן(27 בדצמבר 1989)  ל
 י׳ צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 צווי כינוס נכסים והכרזות פשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוחנן יצחקי, ת׳׳ז 9658535, עובד עיריה,

 רח׳ שפירא 728/9, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, תיא 708/89.

 תאריך הגשת הבקשה: ה׳ באלול התשמ״ס (45.9.1989
 בקשת חייב או נושה בקשת החייב.

מש ץ  תאריך צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת רגל; כ״ב בכסלו ו
420.12.1989) 

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: י״ז באוד התש׳׳ן
 (14.3.1990¿ שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, מגרל 7, שד׳

 הנשיאים 11, באר שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענה חביב עמוס, ת־ז 5585857, שרברב, רח׳
 בלפור 44/2, שכ׳ אי, באר שבע.

ד של: באר שבע, ת׳׳א 49/89 ת מ  בית המשפט ה
 תאריך הגשת הבקשה: י־ג בשבט התשמ׳ס (19.1.1989).

 כקשת חייב או נושה בקשת החייב.
 תאריך צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כיב בכסלו התש״ן

420.12.1989) 
 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקומ ט״ז באדר התש׳׳ן
 (13.3.1990¿ שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, מגדל 7, שד׳

 הנשיאים 11, באו־ שבע.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אסור יוסף, ת״ז 6888676, פקח

 1420 ילשט הפרסומים 3733, נרז בטבת התשרן, 13.1.1990



ה מ ז ה ב ט פ ו ר  16. ע
 17. קמלגרןשרגא

 18. מנשה(כרוך) חדים
ץ יעקב  19. ע

 20. שסרן אויגן
 21. חבינזון הירש

 22. אברהם p וערל שור
 23. צוקר משה

 24. דדדםקי יוליה
 25. דדו־םקי יעקב אפרים

 26. דוידסקי שרה
 27. חדד יעקב

 28. חדד ירחמיאל
גדום  49 בלקמן

 30. בקלמן רובי פרימז
 31. נם׳ם שמזר p אליהו

 32. מזרחי אליהו
ן  43 דלבדמת

 34. כלום שטיין יצחק.
 45 קנסי נסים

 36. אמיריאן אשר
י יהודה  47 םיטרה מ

 38. ישראל ריקדדו p ישראל אשר
 49 אהרונוביזמשה

 p 40 אברהם
 41 נזיליכט אליזבס

דו 8־1206690־0  42 כהו(סולומון) מרי, ו

 43 דייםפלו־ אהרן p דחה דייםפלד לבית חטנברג, הידוע כשם

 אלפרד רייםפלד p חזה רייספלד לבית חסנברג
 44 צרפתי אסתר

 גפסי געדדיפ ottonv אינה ידועות

 1. צאצאי הורי המנוחה גני לבנברג
 2. צאצאי הודי אם המנוחה גוםסבה חזנבלוס.

 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)

 חיה כרם
 סנן האפוטרופוס הכללי

 הודעות אלה מתפרסמות גאוזריזת המודיעים
 ואץ בפרסומן משום מחו תעודה על נבונות!

 אימפריטיפ טכנולוג׳י(ישראל) pa״©
ק בסידוק מרצון ר  הודעה סל מינוי מ

ה הודעה לפי סעיף 00331 לפקודת החברות [נוסח  ניתנת מ
י לםקוב 16, תל ח שדמי, ח  הדש4 התשמ״ג-1983, מ ערד או

 אביה מונה ביום 31.12.1989 למפרק החברה הנ־ל.

 זמרן שדמי
 משיק החברה

 הודעות מאת הכונס הרשמי
.974/88 « ״  ת

 שם החייב, תיאורו ומענה אשד שוקרון, ת״ז 06444396-3, חקלאי,
 מושב משמד הירדן.

 סיבת הביטול: ניצול לחנה של הליכי פשיטת הרגל.
 תאריך המטול: ברז באח־ ב׳ התשמ״ט »234.198¿

 כיו בכסלו התשץ(25 בדצמבר 1989)

 מטליה לי קציר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאת האפמודופוס הכללי
 תדעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

י דין וביצועה התשליח-1978 ד י  לפי תקנות האפוטרופוס הכללי מ

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האןוטרופוס הכללי(סדרי דין ובי-
, מ בכוונת האפוטרופוס עד ה מי  צוע4 התשל׳ז1978-1, ניתנת מ
ת המשפט המחוזי בתל־אמג־יפו בקשה למתן צו מ  הכללי להגיש ל

 ניהול מחם לנכסים של הרשומים להלן.׳׳

 על כל אדמ הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס
גחת בשני ה כתב התנ מ ד מ יהודה 14, תל א  הכללי במשרדו, ח
 עותקים הנתמך בתצהיר ולפרט ט את נוסח התנגדותו ונימוקיו תןך

 שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 משם
 שם הנפטר שם תאב מגוריו האחרון

 1. הלד חדזלף, הוגו חולת
 ת״ז 3028022-6*0

 2. גוטפריד טאובה טולה אהרן תל אביב
 ת״ז 6־1063791־0

 3. עזריה 0ל0ך יחז«^1ל נתניה
 ת־ז 7386121-3*0

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 1. פדל מנדל
 2. גרינפלד יעקב

 4 גדינפלד חנה וולף
 4 במוס מסיכה

 4 רחמים אליהו
 4 גרוסמן לואיס

 7. פישלזון יחזקאל אריה
 4 הילפשטיין מריס

 9. פנחס יחזקאל מעתוק
ה מ  10. פנחס יחזקאל ח

 11. חילאוי חמה בת עבדללה
 12. ששון גבריאל

 13. נחום יחזקאל אליהו
 14. פנחס יצחק

ד  15. קמחי ח
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 חברת אמב״ש להנדסה (אמנקור) בע״מ
 זדדעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק פרצוץ(על ידי חברים)

ת של נ פ  ניתנת בזוז הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן ח
 הזברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17 בדצמבר 1989 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצח(על ירי חברים) ולמנות את

 ערר יצחק הרצוג, רת׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביער
 תיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק כניל.

 נושה או אדם אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה

ג עורך דין  יצחק הרצו

 ש. מוריאל אובדפיס אקונומיק אנטרסרייזס בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 321(א< לפקודת החברות
 ונוסח חדשו, התשמ״ג-1983, שבאסיפה יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל שהתקיימה כחוק ביום 8.11.1989 הוחלט לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את אביתר מוריאל ואת עלמה מוריאל למפרקי

 החכרה.

 עליזה מורי אל
 מפרקת

 א.ר.ג. ניהול חניונים בע״מ
 ניתנת בזה הורעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל שנת־
 כנסה ביום 3.9.1989 הוחלט פה אחד לפרק את החברה בפירוק
ו קרי ענגנון 14,  מרצון על ידי חברים ולמנות את אופיר נימני, ת

 בת־ים, למפרק החברה

 כל נושי החברה מוזמנים להגיש למפרק את תביעותיהם בצי־
ף הוכתת תוך 14 ימים מיש פרסום תדעה זו.  ת

 נושה אשר יגיש את תביעתו לאחד התאריך• שצוין לעיל יהיה
ע נ ע  מהתובעים ואינם נ

ד נימני, מפרק י מ  א

 חברת חלקה 194 בגוש 6159
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה סופית תתכנס במשרדו של
 עו־ד אדיו־ גורן, רח׳ דיזנגוף 130, תל אביב, ביום 4.3.1990 בשעה
 13.00, בדבר דרח המפרק על הפירוק ובדבר הנעשה בנכסי החברה.
 אדיר גורן. מפרק

 א.ל. למחקר וסיתוזיו בע׳׳מ
 הודעה על אסיפת גושים

 ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפת נושים תתקיים ביום 4.3.1990

 ארלט לבני נשים בע״מ
( ת ת  (בפירוק מ

 הודעה על אסיפת נושים

ה הודעה, בהתאם לסעיף 325 לפקודת החבתת ונוסח  ניתנת מ
ם  חדשו, התשמ־ג-1983, מ אסיפת נושי הועדה הנ׳׳ל תתקיים מו
 1.3.1990 בשעה 12.00 במשרד של ערד דב פירר, רח׳ קרליבך 39,

 תל אביב, לשם מיגוי מפרק החברה

 ג׳ק קובה מנהל

 לויתנים להשקעות בע״מ
 הודעה על פירוק. מרצון ואסיפת גושים

 ניתנת בזה תדעה, כי כאסיפה כללית שלא מן המניץ של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה ביום 24.9.1989 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא זוהר, רח׳ רוקח

 7, למפרק החברה.

 אסיפה לאישור ההחלטה והמינוי כאמור התכנסה ביום
ה לאחר מ  1.12.1989 במשרד עו״ד חנוך, רח׳ שינקין 22, תל א

 שפורסמה הודעה בעתון יומי.

 עזרא זוהר, מפרק

 דירה ברח׳ וולםסון 72 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה מוטית

 ניתנת בזאת הודעה, בי אסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ״ל תכונס מום 29.3.1990 בשעה 15.00 במשרד ערר אפרים
 הרמן, חזי נחמני 26, תל אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
 המראה'מצד התנהל פידוק העסקים ומה נעשה כנכסי החברה וכדי
 לשמוע מאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצר לנהוג בפנק

 סים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 אפרים הרמן
 מפרק הזברה

 חכרת השקעות אהרון p מרדכי מנחם בע״מ
 (בפירוק מדצת)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות!נוסח
 חדשו, התשמ״ג-1983, שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה
 הנ׳ל תתכנס כיום 25 בפברואר 1990 בשעה 09.00 במשרד המפר
 קת, שד׳ תטשילד 4, תל אביב, לשם הגשת ח״ח סופי של המפרק
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע מאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצר לנהוג בפנק

 סים ובניירות של הזברה ושל המפרקת.

 רות וקסמן, המפרקת
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 החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביוס 31.12.1989 נתקבלה
ה מרצון ולמנות את נח ששון, חזי ר ע  החלפה מיוחדת לפרק את ה

ה ר ע  המרגנית 21, רמת גן, למפרק ה

ן להגיש מ ז  כל נושה שיש לו תביעות נגד החכרה הנ״ל מ
 בכתב את תביעותיו בצידון״ זזכחותיו תוך 21 ימים מפרסום מדעה
ד המלד 20, תל  זו לבא־כוחו של המפרק, ערד יעקב ראובני, שד׳ ח

 אביב 34954

ר תוך ו מ  נושה או אדם אחד אשד לא יגיש את תביעותיו מ
יענה  המועד הנ״ל - לא י

 ראובגי יעקב
 בא־כוח המפרק

 עמותת בית המסת ״שערי רחמים״ בקרית גת
 הודעה על •ירוק כרצון

 ניתנת בזאת הודעה שבאסיפה כללית שלא מן המניין של
 העמותה שנועדה ונתכנםה כהלכה ביום 11.10.1989 התקבלה החל
 טה ממחרת לסדק את העמותה ולמנות את ערד יוסף טלד, רח׳

 ארלוזורוב 168, תל אביה למפרק העמותה.

 על כל הנושים, אם ישנם כאלה להגיש את תביעותיהם למפ׳
 דק לפי המען הנ־ל תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו.

 יוסף גולה מפרק

 משחקי שפיר, תעשיות(1985) בע״מ
ה על קפלת החלטה מיוחדת ע ד  מ

ה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין שנת־  ניתנת מ
 קיימה במם 31.12.1989 קיבלה החכרה החלטה מיוחדת לסדק את
ה מרצון ולמנות את חיים שפיר, חזי שרר 18, ורפה, למפרק ר ע  ה

 החברה

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו
 תיו בצירוף הוכוצתיו תוך 21 ימים מיום פדםוש הודעה זו למפרק.

 זדים עמיד, מפרק

 תיקון טעות
ת המשפט המחוזי בתל־אמב־יפו, המתייחמת  בהודעה מטעם מ
 לצוואת המנוח דוד סופיוף, שפורסמה מלקתז הפרסומים 3719,

 התש״ן, עמ׳ 529,

 כמקום ־8496/89״ צ׳׳ל ״6948/89״.

 תיקון טעות
 בהודעה דבר קביעת תקנים, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 4718 התש״ז, עפ׳ 492 בתאריך החתימה

 במקום"(30 באפריל 1989)״ צ־ל ״(15 באוגוסט 989»־.

 (חמ 3-96)

 בשעה 16.00 במשרד ערד שמואל צנג, שד׳ שאול המלך 39, תל
 אביה וזאת עקב פירוק מרצון של החברה אשר לא ניתנה לגביו
 הצהרת כושר-פרעון לפי סעיף 322 לפקודת החברות ונוסח חדש],

 התשס״ג-1983.

J ערז־  שמואל «

 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי המיץ
 ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ

 הודעה על מורשי חתימה בשפ האגודה

 הנהלת האגודה משיכתה מיום 9.1.1990 החלישה מ מורשי
 החתימה מיום 1.2.1990 יהיו כדלהלן•.

 קבוצה א^

 דהן שלמה ירד ההנהלה ת״ז 7503561
 גודמץ דוד, ערד מנב״ל האגודה ת״ז 1062328
 יחזקאל רקטור חשב האגודה ת״ז 4912181

 קבוצה בי;

 זמיר עידו חבר הנהלה ת״ז 976833
 כהן סמי חבר הנהלה ת״ז 6356341

 נטור הזאע וער הנהלה ת״ז 31524320
 קנובלר שמואל חבר הנהלה תיז 0987787

 את האגורה יחייבו שתי חתימות, שלפחות אחת מהן תהיה
 ,מקבוצה אי.

 אברהם רובי
 עוזר מנכ־ל

 חברת חלקה 162 בגוש 6181 בעימ
 החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

ת הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של א  ניתנת מ
ם 31.12.1989 נתקבלה  החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה מו
ד  החלט!£ מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח ששון, ח

 המרגנית 27, רמת גן, למפרק החברה

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל מוזמן להגיש
 בכתב את תמעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מפרסום הודעה
ד המלך 20, תל  וו לבא־כוחו של המפרק, עו״ד יעקב ראובני, שד׳ ח

 אמכ 34954

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

 ראובני יעקב
 בא־כוח המפרק

 חברת חלקה 158 בגוש 6181 בע״מ
 החלטה מיוחדת לפירוק.מרצון

 ניתנת בזאת הודעה כי כאסיפה כללית שלא מן המניץ של
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 ייהוד הזן: גירוף תכונותיו של הזן.׳

 תיקון טעות
 בתוספת להודעה לפי סעיף 19, המתייחמת לתכנית מם׳ 722,

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 3161, התשמ־ה, עמי 1424,
 (1< במקום הכותרת ־שסח להפקעה במ״ר־ צ״ל ־שפח להפקעה

 במ״ר בערך.
 (2) בשטח להפקעה במרד המתייחס לגוש 3625 חלקה 109 -

 במקום ״285' צ״ל ״385׳.

 , תיקון טעות דפוס
 בהודעה בדבר בקשות לרישום זכות פטפחיס, שפורסמה ביל•

 קוס הפרסומים 3714, התשץ, עמי 351,

 בסופה צ״ל:

 ־כקשה 1497/89
 השם המוצע לזן? קרן אוד;

 תיאור הזן ותכונותיו: ננסי ראורכידיולה״)! צבע עיקרי של הפרח -
 צהוב;
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