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 11 התשניא בנמלו '"1 מ'וס שלום, משים ב"ח של רשםיה'ות הכללי המטה יאש מינוי עלהודעת

 1991(. במא' 301 התשנ"א באיר ט"ו ל'וס עז 1990(בז?יבר הצבא חוק-.ס1ז:לא'

,ט 1990( גנובמנר 271 דתשנ"אבגסיו הצבא', לחוק..סוז: 13ג( לסעיף בהתאם ב: בנה.מוז'ע'ס
 אהה האלוף את הממשלה מ.נתה הבטחון. שר המלצתולא'

 שמנרמאיי 3-64(1ח:

 העייון המשגס ביתנשיא החל ישראל, ?בא-הננה של הנלל' המטה ראש לתפקידגרץ
 1991(. באפר.י 11 התשנ"א to'ta .-1ב.וס

 שופט של כהזנתו נמי עלהודעת הבללי המטה תפק.דוכראש את 'ס.ים שבמרוו זורב-אלוף
 התשמ"ד-1984 משולבן. נוסח המשיט בת. הנקלן. ברק אהוז אלוף של כנ.סתו עם לישראל צבא-הננהשל

לתיק'דו.
 משולבן, ננוסה המשגס בתי לצוק 22 לסע.ףכהתאם

 רון השופה שי כהונתו גמר על מ~ד.ע אני התשמ"ז-1984', 1990( בנובמבר 301 התשג-א בנסקי"ג
 א' ביום התפטרותו עקב שלוס. משפס ב.ת שי U~TWרענן. יוב.נשטי.1א..;.ס 3-212(1חמ

-
 1990(. בנוגמגר 181 התשן-אבגמלו הממשיהמ1ב.ר

 154. עמ' התשלש.מ"ח
 1990( בנובמבר 261 ההש"א בנסיוס'
 מי.ר~ידן 3-611(,הס

 "משפט'סשי המשיות ליש'מת משרה הוספת עלהודעה
 198. עמ' התשמ"ז. ס.'ח 'שכתוספת

 התש'"ס-1959 1מ'נו"מ(, היזחה שירות חוקלא'

 נוספים הכריס-יוסאים מינו' כרביתודעה המדינה שירוח להוק 23 לסעיף בהתאר ג'. בזהמוז'ע,ס
 ערעור לועדות הממשלה החייטה החוק(, - 1להלו החש."ס-י195'1מ.נ~..ס(,
 וש.קוס(, 1תנמ,ל.ם כמערגה שנספו חילים משפחות חיקלפ, הה-נוך במשרו ה'נוך ש'רות' על ממזנה משית אתלהוסיף

התש-'-,(195 יחוק'. שבתוספת המשרות ייש'מתוהתרבות
 משיתות לחוק 5 סעיף לפי סמגות' שבתוקף מיד'עאג' 1990( בזצמכר ,2 הכשמ"א בנטל,באת
 % הברים- להיות להלן מ!1רט'ס ששמותיהם האנשים אתן.;,ת' הממשלהמהניר- .י התש'"-ל195', וש'קוס(, 1ת:מוי'ם במעדנה שנספוח.,ל.ס יוכ.:שכ'יןא,י;.ם 3-1173()חם

 תל-אב'ג, במחוו החוק, לענין ערעוי בועזות נוספיםרופאים 110. עמ' התשנ"נ, 86: עמ' התש'"ט,ס"ח
 1990,: בנובמבר 251 התשנ"א בגסיו ח'מיום 178. עמ' התשמ"ס. '"פ'

 מרמר אברשז"ר

 6815903( ,ת"ו רפפורס אברהםנ"י הרשאה עלהודעה

 כחבר 11833399( 1ת"1 ר!פורס אברהם ד"ר שלמינויו התש'"א-1951 המדינה, ;גס' תוקיפ'

 התשר'א-1951', המדינה, ננס' לחוק 16ב( לסע.ףבהתאם
 - 3852 עמ' החש"ן, 3799. הכרסומים ב'יקוס ש!ירססרומא

..'. שהודעה ההרשאה אח להקו החליטה הממשלה נ. בןהמוז'ע'ס
 עפזרססד ערער, ועזות סינז. בכנר בהוזען נ'טור 1994. עם. דתש"ן. 45;3, הפרסומים ב'יקוס פורסמהעליה
 זה. לפי 'תוקן 2318, עמ' התש"ן, 3754, הפרסומית ב'לקיס היתם אחד' וא(, בפסקה 1995. בעמ' ההרשאה. כשול'גלהלן:
 1990( בנובמבר 261 ההשמ"א בנסיוס' האוצר". משרד חשב סגו "או 'בוא האויר" משרד"חשב

 מי.יורי, 3-321(1חמ 1990( בנובמבר 301 התשנ"א ככסלוי"ג
 המשפטיםשר- י,כ'נשכ"ןא.'ן'ם 3-9(ותם

 162. עמ' התש"'. ס"ח, הממשיהמנג'ר-

 52. עמ' התש'-א, .ס"ח'

 נוססים חכיים-רופאים מ'נ,' כדביהורעה
 עיעוי לוועדות רשם מינוי עלהודעה

 התש'"ס-י195 ושיקום(, ותנמול.ס הננ'ם תוקינ' התשמ"ז-1984 משנלבן, (נוסת המשיט נת' חוקלפ'

בהתאם
 למעיי

 משיינןוניסח משויבן. )נוסח המשפם גת. לחוק 84,ב(
 הגנים לחיק 26 סע.ף לפ. סמכות. שבתוקף מוז.עאנ. 4י1א( סעיף לפי סמכות' בתוקף כ' מוזת אג'התשמ"1984-7,,

 _. את מ.נית' משולב[', )נוסח התש."ס-י195 וש.קוס(, 1תומו.יס 1רצקי אהרן את מיניתי המשפסס. שר ובאישור האמורלחוק
 276. עמ' התש'"ס, ס"ח' 198. עמ' ההשבז, ס"חי

 י13.12.199 התשג-א. בגס.1 ג-1 3825.'.1יסהפרס,י'פ814



, המנחתמקים חברים-רופאים להיות מטה מפורטים ששמותיהםהאנשים

 הרשתןגעי=-1 השחתשט ה. מ'וס תל-אביב, במהוו החוק, לענין ערעור נועזותנוספים

 כנובמכי 251 התשנ"א בכסל,8,.
 1990(ן

 גהןממחי190233 תבורכפר
 בע"מאבכל161230.קנעס מרמור אברהםד"ר
 6815903(. )ת"ז רפפורט אברהםד"ר

 זעיר. המנחתיט:סוג

 990!( בנובמבר 111 ו(התשנ"א ש ב י י עמ' זבש"ן, 3799, הפרסומים בילקוט שפורסם נוסף,ופא

 בס;. -3852

 שפורסמה ערעור וידות מינוי בזבר בהידעה ג'סור
 זה. לפי .תו17 2340, עמ' החש"ן, 3754, הפרסומ.סב.לקוס

 עזבונות של יעודם לרביעת הציבורית הועדההורעת 1990( בנובמבר 261 התשנ"א בבטלוס'
 -'- מרידורת 323-ל(1תמ

 הצ.בורית יועדה עבודת לנוהל 13)א( לסע.ףבהתאם המשפטיםשר
 הנוהל( - ולהלן המז.נה' לרובת עזבונות של יעידםלקביעת

 להלן: במפורט לשבור הודעה בזה מהפרסמתמינוי

 שי Q~p,I יקב.עת העיבור.ת שהווזה זןמסדות התדומיב1. התשכ"א-1961 מפנע.ם, ימנ.עת חזקיפי
 יעיד לענין קבעה הינוה( - 1יהין המדינה לסי"השבינית מפנע.ס, למ~.עת לחוק 8)א( סעיף יפ' סמכותיבתוקף

ך'-'- לא.גות השר סגן ביבי יגאל את ממנה אג'התשכ-א-1961',
 עוליפן קלסת11( האמור. "סע.ף לעניןהסב.בה

 רגישת ביימוד.ם. בעיקר משוחררים, לחי'ליס עזרה21(
 במצוקהי ליליים עזרה31ן הממשלהראש 1,3-1261חמ דומותי ומסרות חברת.ת החערוח מקצוע, שמיר יציק 1990( בדצמבר 21 התשנ"א בנסיוט"ו
 'שע. חסר' לקש'שיס עורה41( 58. עמ' החשנ"א. מ"ח'

 להלן: כמפורס סכומים עומד.פ הועדהלרשות2.
 הזש.ס, שקליפ 9o,ooo,ooo של בסכ~ס עזבונות11( מינוי עלהודעה4

 ניתן אלה עזבונות ברשימת המצווים. ע"י כוחוש'עידם
 מממשיה. משרן' של הראשיות בלשנותלעין ההשמ"א-ל198 גחקלא~ת, הון השקעות לעידוז חוקלפי

 27,500,000 של במנום מוגדר יעוז ללא ערבונות)2( בחקלאות, הון השקעות לע.דיד לחוק 44 לסעיףבהתאם
 חושים.שלליס סמכות. בתוקף ב' מוד.ע אני החנק(. - ולהלן '.התשמ"א-ל198

 של הכלל' למנהל תוגש לנוהל, 4 בסע.ף כאמורבקשה3 ממשרד לו.ושס.ין מנחם את מיניתי לחוק 19א(11( סע.ףלכ'
 בבסיו כ"ג מ.וס .אוחר לא הנושא, על הממונההמשרד בחקיא~ת, השקעות מנהל של המנהלה חבר לה.~תהחקלאוה
 1990(. בדצמבר 141החשנ"א החקלאות. משרזכנציג

 1990( בדצמבר 61 התשו-אבבסיו,"ס בסל. - יש.' ~Vo7 שימ.נו'ו

 . )ד.מ'( שופם בן-דייר,מייד.3-1377( 1חמ (ה. לפ. תתוקן לחוק', 44 סע.ף לי. המ.נו. עלההיזעה

 3882. עמ' 1, התשפ איתןרפאי 3( 404ן1חמ

-
 החקלאיתשר

 56. עמ' התשמ"א,ס-ה
 שירותים כמתן הפסקה עלאכרזה 1331. עמ' התשמ"ח, '"פ'
 1941 הבנקאות, פקידתלפי 1938. עמ' החשמ"א, י"פ'

 1941', הבנקאות, לפקידת 8סז n'yo לפ. סמכותיבתוקף
 - כי שנוכחת' ולאחר מקומם וכדבר מנחתים רשיונות מתן כדכאהודעה

 בע"מ לישראל דיסקונטבנק olen 1927, חוקלפי
 מרכנתילבנק

 ל'שראי
 בע"מ

 אנ. 1927', הס.ס, יתוק 719( סע.ף לפ. סמכות.בתוקף
 בע"מ דיסקונט ברקליסבנק

 ,, 'ל גמקומיח מנחת.ס היעלת רש.ונות ה.וס הענקתי ב.מוזיע

41.-
 119. עמ' התש"ן, ס"ח 85י עמ' 1, תוס' 1941, ע"ר ' 182. עמ' התשלקי. ס"ח 2551י עמ' ג', כרך א"י,חוק'

815 י12.119.ן1 ןתשנ-א, בנסין נ"י !2"3. הןרסימ.ם.יקים



 נפרד ר.שוס .נהי המסמך הסוחר ג. בכך מותנה זה היחר3. בע"מ החייל אוצרבנק
 בפקדון .עשה לא הקיכ~ץ וכ' ונאי הבר לגלש.ת..הס בע"מ 'שראל' אמריקאיבנק
 :ע, 1נ~ת ;יצול בו שיש שימוש כל שמו שעל ,פ'צוי.ם(תושב בע"מ משראי א.נ~דבנק
 תושב פקדון בעל 'שראל יחושב ד.1 פי עלמ.וחדח בע"מ לאומי - עליהבנק
 על .עלה שיא ובסכום atrn'. של קרזולו שהואדק'ב., הבר או ה,נא' החבר עבור אלא לקרובו. או,פ'?ו.ים( הבנקים( -ולהלן 'שראל' ערביבנק
 לאיתו המת.יחס האמור, הנפרז בר.שופ המופיעההיתרה מחמת ת7'1 באורח עסק.הם את ינהל יכוליםאינם
 וכאי.חבר וזאת שירות.ס לתת היסיקו הבנקים כ. בזה מברי[ אנישביתה,

 על 'תולו 3. בסן'ף האמורה :משייתמ::""יראה 4. בבסיי מ"י 'ים עד 990י' :::גו'עייימביגג:ךג

 כל מוסמך, סוחר ביד' באמור פקדון של וניהולוהחזקתו 1990( בדצמבר )5 התשנ"א כבסלו'"ח
 ,פ.צןיים(. ת~שכ פקוון לענ.ן הבלל' הה.תר הראותיתר נ~ידשמ'דםאמינון . 3-777()חס

 הבנקים עיהמפקח
 141 התשנ"א בנטלו כ"1 ב.ום זה ה.תר שלחח.לחו5

 1990(.בד?מכר

 990[( בזצמבר '5 אבבסי(התשנח שירותים כמתן הפסיה עלאכריה

 ד~, מסב; עלהמפק" 1941 דבנקא~ת. "קשתיפ'
 ', 941[ הבנקאות, לפקידת 8סו סעיף יפ' סמכות'בתוקף

 - כ' שנוכחהיולאחר
 ויכלת סוציאליות זכויות רכישת כשין להיתר יוןת בע"מ י'שראל הראשון הבינלאומיהבנק
 כערז תשלום יצורך חוץ כמטבע הלייאה בע"מ לישראל לאומיבנק
 התשל"ח-1978 המסיע, על הפיקוח חוקלפ. הבנקים( -)להלן בע"מ למשכנהאות לאום,בנק

 הממבע, עי הפ.קוח לחוק 9 סע.ף לפ. ממנוחיבתוקך מחמת חקין באורח עסקיהם את לנהל יבוליבא.נמ
 בענ.ן לה.תר 11א( בסעיף כ. קובע או. החשי'ח-978[', ט"ו ביום שירותים נתנו לא הבנקים כי בזה מכריו אנישביתה,
 ..1 לצורך תו, במטבע הלוואה וקבלת סוצ.אל'ות גנויותרב.שח 1990(. בדצמבר )2 התשנ"אבנסלו
 = "שאין יבוא 5" בס;.ו "נהנדרחה במקום בעזן',חשלתי 1990( בזצמבר 51 התשנ"א בכסלו'"ח
 77ז-3(1המ

' 

 האמיר יפ' חו,' ממבע ממנה ייוונו היחי "שראייתישב :..רשמ'דטאמנון

 990[( בזצמגד ,5 דתער'א בנסיוי"ח 19(. עמ' דתש"ו, ס"ס 85י עמ' 1, תוס' 1941, ע"ר'

 חצרה.עניי 9[3-4(,חס

-
 חו, מסב; עיהמפקת

 23. עמ' התשמ"ח. 206י עמ' 108, עמ' התשל"מ, ס-ח י ייכוץ שם על )פיצויים( תושב פקדון לניהולהיתר

 2020. עמ' החשמ"ו, ".!' התשל"ה-1978 המסבי, על הפיקוח חוקלא'
 עמ' דתשל"מ.ק-ת

 162. עמ' התשתנא, 1006י
 המסבע, על הפיקוח לחזק 9 סע.ף לפ. סמכותיבתוקף

 כדלהלן: בזה קובע אג'התשי"ה-1978י,

 סוציאליות וכויות רכישת כע:ין להיתיתילון בה'הר כמשמעותו .תהא זה בהיתר מונח בלמשמעות1.
הביין. התשל"ח-1978 המטגע, על הפ.ק~ח תוק ל!, ההיתר - 1יהלן התשל"ח-1978' המטבע, עלהפיקוח

 המסבע, על הניקוה להוק 9 סע.ף לפי סמנית'בתוקף יקיעו, מותר היייי. יד.תי 6 בסעיף האמור אףעי2.
 בענ.ן לה.חר ו-3)ב, 2 סעיפים ב. קובן אנ. התשל"ח-1978', שי שמו על )פ'צ~י'ס( תושכ בפקדון ח~, מטבעיהיקין
 בסיך. סוצ.אלי~חי ,כ~.ותרב.שת הועבר אשר חוץ במסכע שהמזובר ובלבדהקיבוץ,
 990[( בזצמבר 51 החשך'א בנס.ו.,,ח ירפק-זו K3r' ה"ה אשר דק'בוץ הבר בהוראתיעקדון
 ד?יונ.עידר 9[4-י(1חמ הובא.(. החבר - ,להלן שמו על 11'רו"ם( תושבבפקדון

--
 תו, מסבן עיהמפקת

 23. עמ' החשמ"ח, 206ן עמ' 108, עמ' התשי'ח. מ"ח' 23. עמ' התשמ"ח, 206ן עמ' 08[, עמ' התשל"ח, מ"ח'
 עמ' התשליח, ק"ת'

 2934. עמ' המש"ל, '"פ' 162. עמ' התשנ"א, 006[י
4!נ

 א3.12.1[ התשך.", כמננס., 3,25, הפרסומ.ם.יקיר816



 התקציב לשנת חל-אב.כ עירית של רג.ל תקצ'נא'שרח. לשלומי עיר רב ברירת כרכרהודעה

 ב ב תקניפח1
 האסדה נ' מץ'עה. לשלומ' עיר ידב הבת'רוהועות
498,800.000 מסים1. בנובמבר 41 החשנ"א בחשון tr(oI ראשנן ביום במנוסההביתרת
- נלל' מענק9.91[ שלומי. הע.ר ירב הון שלנס ברב בחרה990[(
82.315.000 מקומיים ש.רות.ס2. 990[( בנובמבר 131 התשנ"א בחשוןב-ה

16,285,000[ ממלנת..ס ש.רות'ס3. .חייי.היה 3-44(1חמ

0.000~140,0 מפעלים4. הבח.רות ועזת ראש.ושב

-
- רנ'י'ס לא תקבולים5. לשל.מ. העירליב

900.י837,40 532. עמ' התשל"ה, 7"ח'

 יש'סיוו.'ס ס"שייי תל-אביב עירית של תיל תיציבתמצית
62,732,000 נלי'חהנהיה6 1989190 הכסמיםלשנת

7,510.000[3 מקומ"סש'רות'סז. העיריות פקתהלפי

מ(92.0ז.387 ממלכתיים סשירות8 הסקודה(, - ולהין הע'ר'ות' יפקוזת 209 לסעיףבהתאם

0~66,0ן,69 דנ.י'ם יא 'תשיוס.סמפעי'ב9 יפקוזה, ו-a'D'YD 206 207 לפ' ממגות.! בתוקף ב. מוז.עאנ.

837,400.010 הבסן'ם לשנת תל-אביב עירית של רני תקציבא'שרת'
 להלן: שתמציתו1989,90

 1990( בנובמבר 21 ההשנ"א בחשוןי"ז
 ידחדב 3-360ן1חמ יש.םנשר.'סתונ~י.ס

 הפנים משרז של הנלל'המנהל389,130.512.מסיס1.

- כללי מענק[19.9
87,057,778 מק~מ"פ ש'רות'פ2.
 ערר ועדות מינוית'יון6[968,8,ז9 ממינח"ם שירותים3.

 נללית(, ארנונה קביעת עי נערר המקומיות הרשו.ות חוקלפ.01.282,118[ מסעי.ם4.או
התשל"ו-1976- רג.ל'פ לא תקבול.ס5.

 המקומ.ות הרשו.וח לחוק 5 סוף לפי כמנותהבתוקף675,439,224

 o~winנשוי'סתשל~מ'ס
 מבסלת התשל"ו-1976י, :ן:]חי' יינונהק

 שוי משה ע~"ו שי מינוין את תל-אב.ב-'פו עירייתמועצת
 ת'רריה. דבר את במקומו ערר.וממנה ועזתכהבר41.682,976 גללית הנהלה6.

 ב.יקוס שפורסמה ערר ועזות מ.נוי כדברההוזעק253.572,817 מקוי.'פ ש.רות.ם7.

 זה. לפ. תתוקן 2032, עמ' l"Trn, 3746,הפרסומ.ם060,[0,05[3 ממלנת.ים שירות.ם8.

70,132,371 רג.לים לא ותשלומ.ס מיעלים9.
 1990( בנובמבר 41 התשנ"א בהשוןס"1

 .הםשלמי 3-265(1חמ675.439.224
 חי-אביב-'פו ע.י.תראש- 1990( בנובמבר 21 התשנ"א בחשוןי"1

 3-360(1חמ
 252. עמ' התשי"ה ס"מ' קהתיכ'

 ה!נ משרו של הנלל'המנהל

'
 '"פנהתשל"א.'

 523ן. עמ'
'8 

 רז 5 סעיפים ?פיהורעה 197 עמ'
 943[ צ.בור(, לצרב. ורכישה הקרקעותלנקוזה

1965 ה' י "הינויידיק תל-אביב עייית של יגיל תיציבתמצית

 התגנון לתוק 907[ 89[ סעפים לכ' סמכותהבתוקף 1990,91 הכמסים לשנת.

 דגרסומ'ס ב'לקוס פורסמה א'נןירה בדברעה 28 ,1 הע'ר'וה פקודתלפ.
 המקומית הועדה בנה מסרת 77[2, עמ' התשמ"ה, 3193, הפקתה(, - ולהלן הע'ר.ותי לפקוזח 209 לסעיףבהתאם

 הקרקע כי הוזעה, הועזה( - ולהלן גפר-סבא ולבנ.ה לתננון לפקודה, ו-207 206 סעיפים יפ' סמבות" כחורף כ. מודיעאג'

י4 - 197. עמ' 8, הדש נשח ישמל. מנת'
 307. עמ' החש;"ה. מ"ח' 1523. עמ' התשל'א, ."פ'

817 2.1990!.13 החשר'א, בנמלו ב"ו 3825, הפרסומים'לקיט



 ויס' 394וא' מס' 1394. מס' לתננ.ות 1,82 מס'~ש.נו. וב' צ.בור לצרכ' לחלוטין לועזת דרושה בתוספתהמתוארת
1394ב"'. האמורה. הקרקע רכישת עי וליתן לישא מובנההועזה

,1 'רוש- onTpal: התבנ.ת בשינוי הכל~ליס השסח.סואיה ב7ר7ע ניידן שאה טובת או ~נות לעצמו התובעכל
 ח"ח 18, הלקה 30037, גוש - עקיבא רב. רח' העיר, מרכוליס, תנך לועדה, ישלפח נורש בך, עי פ.צ~. לקבל ורוצההאמורה.
 יחקוק ראית בצירוף בקרקע. יו אשר :היא":י.ם נחול. נקו בתשר.ט המסומנ'ס הגבולות פי על הכל67. או ונותו על הרצאה כרשומות, ין הוזזה פרסום Q1'Cחזש.יפ

ל

 ב( עקיבאי רבי רח' מפלס מעי קומות ל.22 קימות שמש שהוא הפיצו.יס את לסע'ן'ס המפרטת והגיעההמקרקעץ,

 לרבות הבינו', לנספח בהתאם בנ.ה. ת ,יהייא גי בקב.עת וסע.ף. סעיף בבל הנתבע הסקוס וחישובתובע
 כאלמנט הבנין של החיצוניים בקירות בזכוכית מוגבלשימוש

 קב'עח !ן הבינויי בנספח במפורם העיונות, בקימותעיצוב. מיד לקנות מתכוונת הועזה נ' הודעה, בזה נמסרתגן
 ד( התת-קרקעת מהחניון חלק מעל צ.בוריח כבר שליבנ.ה אדם שני ב1ה מורה והועדה לרכשה, ע.מן.ם שלמעכסצ.ב.ר הוראות וקביעת תה-קרקע. צ.בורי חניון שי יבנ.ההויאות לצרנ' ודוף באופן דרושה שהיא מפנ' האמורה, בקרקעחזקה

 18 חלקה של חדשה חלוקה ה( המתמידי ברחוב דרךהרחבת בה. החנקה את 'מסור האמורה בקרקעהמח1.ק

 30037.ביישתוספת

 הייסו- בילק~ס פורסמה התגנית שינוי הפקדת עלהוזעה יצורך 145, חלקה 7614 בגוש מ"ר, 11 849. הפקעה:שסח
 4)32. עמ' התשמ"ס,3667,מ.ס צ.בור.. לבנין שסח + פתוח ציבור.שסח

 המחוית הועזה במשרדי נמצא האמור התבנ.תש.נוי . ניר-סבא. בע.ר.ת הועזה במשרו. מנפקד התבניתהעתק
 ובנ.ה לתכנון המק~מ.ת הועזה במשרדי וגן .רושלים,מחו( הר!.לות. העבירה בשעות בו לע.ין ובאי בדבר המעונ.ןוכל

 302(,חס
 כהשעית בימ"ס בי לקהל.'ו'יישי'ם',ןגן::נעות.פ 990ן, בנובמבר 'י2 התשנ"א

 1990( בזצמבר 61 התשנ"א בכסלו.,.ט המקומ.ת העדה ראש.ושב
 סריהא' כפר,סבא ויבניהלתננון

 'רושל.ס מהת ובניהלתגיו זטויות לוחות הצגת כדברהודעה
1 חדשן. לנוסח במקרקעך 1ג1'1ת המזר ליקוזת 57 סן'ףלפ'

התשכ"ס-1961

 תל-אביבבפחוז יס' רישום גוש. של ובויוח לוחות כ' הודעה, ב1הנמסית
 !בעתי.ס מקימ' תננז1מהדב מזיו, ,אכו נגב 100257,3 4',100211, )שנק(, נגב2'.100199
 )28 התשנ"א ככסלו י"א ביום דוצנו )צאלים( נגב100293,2
 מפורטת תכנית שינוי הכנת כר-י דעה ר' הסזר פקיד בלשכת יע.ון 'ום שלושים למשך 1990(בנובמבר
 התכנוז לחיק 77 לסעיף בהתאם הודעה. בנהנמסרת מהוו וכהתנהל באר-שבע, 36. דעצמאות רמ'המקרקעין.
 המחוז.ת רועיה כי  התשב"ה-5[9ו, והבו.ה. . 1KQ-שבע. הנשיאים. שררותהירום,

 לתכזוי
 ובניה

 "תננ.ח הנקרא תכנית שינך הכנח על החלימה ת.-אביבמהוו 1990( בנובמבר 281 התשג-א בנמלוי"א
 !ב,267". מס' מפורסת לחכנ'ת ש'נו' ;ב'267נ'.מם שא'.צח:

 ומקוים: ys~bn התכתת בש'נו' הבלולים השסח'ב~אלה המקרקעין הסדרפקיד
 778. חלקה 6168. גוש -גנעח"פ באר-שבע הסדראסור

 ל?רב' המרחף בקומת מבנה הוספת המוגעים:הש'נו"ס
 'ה.ה לא במקנם השמוש העיריה. לצ.11 מחסן למטיח ציבוי והבניה התכנון חוק לפיהזדעות

 בהתאם - ונאת לן'.ריב, מסרו הגורם באופן תנוף שימושהתשכ"ה-196$

 267, מס' לתב;.ת לבך, בההאס וש'נו', בחשר'ס,1 ירושליםמחוז

1973.י22.1. 'רושלים מקומ' תכנ11מרהב

 1990( בנובמבר 201 התשנ"א בבטלוג, מיומית מיתאר תכנית שינוי אישור כרכרהודעה

 ,סכישמגא. דתננזן לדוק 117 יסעיד בדכאם דיזעד, בנהגמירת
 המחוו.ת הועזה ראש.ושב השיא תשית ש'נ~י א.שור בדבר התשכ"ה-1965,~הבנ.ה,
(8 -.~ תל-אביב מהוו ובתהלחכנון יירושליפ מקומ.ת מ.תאר לתכנ.ת שינו. OQ ,!1394)"תבנ.ת

 א13.12.1 בנסיידתש;-%. נ"1 י382. הירסימ'ס..,1ס818



 גיח-המשפע ידי על חברות לפירוקגקשות

 לתבנ.ת כהרה - ואת חזש.ם. nmT~w שי לתקופהקשח בתי-אכיכ-יפו דטר~1י הטשפטבכתש
 המבקשח. שתג.ש כוללת הבראה 1050,90 אזרת.ת.ק

 המבקשת כותבא התשמ"ג-ל198. הזש[, ]נוסה החברות פקוזתבענין
 בע"מ )1983( סננ~לונ.ות ג", אי.זי. מברח פ.ר71 ובענין_
 51-096741-7(,;ע"פ

 בבאי-שכע המהר. רטשפט ת בב שי' שכנאי. ר ער'1 ב"כ ע"י ש"י, ההברהוהמבקשת:

" 92261. יר~שליפ 24,בן-מימון
 התשמ"ג-1983, חדש[, ,נוסח החברות פקודת 1בעג בקשה הוגשה 1990 בהא. 22 ב.וס כי הודעה, ב1הנמסרת

 בע"מ, מתכת מפעל' צ'רניס הברת פירוקובענין הנוברת התברה את לפרק בתל-אביב-'פו המחג' המשפםיב'ה

 בקשת וכ'לן'י,

 פ'ר1-

 קוש, הרצל עו"ד ב"ג ע"' הך;י. ההכרהוהמבקשת: ה.1שכ המשפס בית בפנ' תישמע 11
 94342. 'רושלים 97, 'סו רח' גנדר-קוש. ער'דמשרז 1991. בינואר 21 ביוםבדף

 הוגשה 1990 באונוסס 28 ב'וס כ' הויטה, בנהנמסרת לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהכל
 ההברה את לפרק בבאר-שבע המהו1' המשפס לביתבקשה בשעת יהופ'ע רשא' לכך, להתנגד או הבקשה בענין צובמתן

 במשפט בית בפנ' תישמע 11 "'רוק בקשת וכ' לעיל,הנוכרת , יאהד שלו, הזין שדך באמצאת או בעצמו אסהבירור,
 09.00. בשעה 1991 בפברואר 4 ביום בזיןהיושב זה. רצונו על הודעה למבקשתשימסור

 יתמוך הרוצה אמורה התברה של משתתף או נושהנל בדואר, לשיתה או למבקשת, למסור 'ש ההוזעהאת
 בשעת לה51'ע רשא' לכך, להתנגד או הכקשה בענין צ. במתן 13.00 משעה יאוחר לא הנ"ל המען לפ' לידיה שתגעבאופן
 לאחר שלו, הדין עורך באמצעות או בעצמו אםהבירור, 1991. בינואר 20בסס

 1ה. רצונו על הוריה למבקשתשימסור אישר 1997  באוגוסט 20 נ'ום בי באת, מזיעהדמבקשת

 בלואר. לשלחה או למבקשת, למסור יש  ההודעה*ת המב- של ב.ניים היעלת בתל-רביב-יפו המחווי המשפםבית
 י12.0 משיה 'אוחר %ל הנ"ל המען לפי ליריה  שתגיע ביופן לתכנית בהבנה - nKT1 חדשים. שלושה של לתקופהישח

 יו"ד שכנאי,ר'י 991;. בפברואר 1 ביום המבקשת. שתגיש כוללתהבראה
 תמורת המבקשת. תמצור זאת שיבקש למשתתף %ולנישה המבקשת כוחבא

 הפירוק. מבקסת העתקתשלום,

 יארגי בתל.אכיכ-':1 המח"י המשסטבבית
 המבקשת כוחב% 90ן1049 סרחיתי7

 התשמ"ג-לי19,  חרסי, ונוסח החברות פקידתבענין

 בתי-אב"כ-'סו המחוו' המשיטמבית בע"מ תישיות סרןיומ חברת פירוקובענין
  191,89 ברחיתיק 6_ן51-10116ן,)ח.פ

 "תשמ"ג-1983. דוש(, (נוסד כדברנה פ17דתב7נ.ן עד שכנא., ז' 11"ד ב"ג ע"' המי, החברהוהמבקשת:
 בע"מ, ופיתח בינוי תכנון חוזק חברת 5'ר~ק~בענין 92261. 'רושלים 24,ב)-מימון

 רח' שר.ם. ג.א עו"ז ב"נ ע"' הנ"ל. התברהוהמבקשת: בקשה הוגשה 990( במאי 22 ב'וס ב' הוזעה, בזהנמסרת
 הלסדק, הנ1נרת החכרה את יפרק בהל-אב.ב-'פו המחוז' המשפסלבית

,1 
 תל.אביב.

 התשב המשפס בית בינ' תישמע 11 פירוק בקשת וכ'לע.י,
 הוגשה 1958 ג';ואר 24 בסס כ' הידעה, ביה;מסרת 1991. בינואר 21 ביחסכדק

 לתמוך הריצה האסורה החברה של משתתף או נושהכל
"" נח ך : ק

 י09.0. כשעה (199 ביברואר 24 ב.ום בד.ןהיושב nYT3 להופיע רשאי יכר, להתנגד או הבקשה בענ.ן צובמחן
 יאתר שלו, דזין עזרך 7אמע17ת אן בעצמו אםהבירור,
 לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהני (ה. רצונו עי הודעה למבקשתשימסור

 בז~אר, ישיהה או למבקשת, למסור יש ההידעהאת
 מן העתק שלו הדיןג בענץ ציבמת,

 הנ"י 1Pbn ל5' ייז'ה שתגיעבאופן
 נאה ש.דר~ש החברה שי משתהף או נושה לכל ,.נתןהבקשה 13.00 משעה 'אוחר לא

 בעדו.הקבוע התשלום חמורת טסה הפתוסמן 1991. בינואר 20ב'וס
 צז"ך שרים.גיא אישר 1990 באוגוסט 20 כ.ום כי בזאת, מודיעההמבקשת,ש

 המב- של ביניים הפעלת בתל-בביב-'פו המחוזי  המשפןבית
 המבקשת כוחב%'

919' יי9(.12.)1 התש;.1. בכפלו כ-ו 25ין, הפרםומ'ם.לזין



בשקל.סחדש.ם סדכלהמטבעבמחזורא, המשפט בית ידי על חברות לפירוקבקשבת
3,096,275,685.00 1990 בנובמבר 18כיום

,ש879.140.00)3.104 1990 בזצמבר 21 ביזם היתרהב. ע. הוועד לע.ל לחתום רדאר. יז' על ישיות למסור,:חייב
- )-( ה.ר.זה או העליהי' שירמה או השש של ,המען השם גציהן ההוזעה, 1ה.רצונו

 לה.מסי צר.כה גרהם. בא ב"ת.מה אוובחת.מתם
0".8.603,455- האחרון השבועבמשך לה.שלח א,

 096,275,685.003, זוהב  מטבצחוץ  ביתרות הנכסים ד. - יום של 3.00נ שסעה יאוחר לא לעיל דחהום  אל  'התגיענאשן
 1990( בנובמבר )29 התשג"א בכסלו,,,ב 1991. בפברואר23

 סירקיטשלמה
,. כחיפה המחוזי המשפטכטית המטבע מחלקת לסנדלמשנה

 772,90 אזרחיתיק

 המודיעים מאחריות מתטרממות אלהדודעות התשמ"נ-1983, חוש[, ,נוסח החברות פקודהבענין
 _. נכונותן על תעודה מתן משום בפרסומןואין בע"מ, ,צנרת פלזה מבנ' חיך אח.פ חברת פירוקובעתן

 רח' אמויאל, א' ערוד ב"כ ע"י הנ"ל, הרברבוהמבקשת:

' 62093. תל-אביב 2, באיירה'
 בע"מ תעשייתי מרכו מורתעש

 מיצון()כפירוק הדגשה 1990 כאוגוסט 9 בידם כי הודעה, כזהנמסרת
 51-074293.5()ד,,פ הנזכרת התברד את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לביתבקשה
 ס,:.ת אסיפה ע.ד,דעד היושב המשפם בית בפנ' ח'שמע 1. פירוק נקשת וע'יעל,
 0נ.09. בשעה 1991 במרם 11 ב-םבדת

 )או חברים של אחרנה כלליח שאסיפה הזעה, בזהניתנת

 בשעה 27.1, 1191. בעם תחננס ה;-ל החגרה שלהנוש.ם( להמוך הרשה האמורה החברה של משתתף או נושהבי
 דו"ת הגשת לשם הל-אביב, 42, הנוער עליית ברחוב09.00, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקטה בענין צוכמתן

  צשה  ומה  הצמקים  התבהלפירוק כיצד  המיאה שלהמפרקסיפ. לאחר 'סלו,  הדין  עורך באמצעות או בעצמו אםדביריר,
 המפרק מאת נוספים ביאורים לשמוע וכדי החברה,בנכסי זה. רצונו על הודעה  למבקשיימסור
 ושל החברה של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצדולהחליט בדואר, לשלחה אי  למבקשת, למסור יש ההידעהאת
%המסרק. 12.00 משעה יאוחר לא הנ-ל המען לן. ייו.ה שתניעבא,!1 - מפרק ס.;7.שט..ן,סנה.. 91"1. במרס 5ב.,פ

 תמורה המבקשח. תמסור ואת שיבקש למשתתף א,לנושה
 עו"ד אמויאל,אי להתישבות לטרזן מחנה עצוריעמ.תת הפירוק. מבקשת העתקתשלום.

 58-004-902-1( 1מס' המבקשה נוחגא

 העמיתה פיתוי עלהודעה

 הנ-ל. העמותה של נללית באסיפה כ' הוועה. ב1הנ'חנח ישראל בנק מאתהודעה
 הנ"ל העמותה את לפרק הוחלט 25,11.1990, כיוםשהתקיימה

 וביבתפל-א שכוע' וחשבוןר'1

-65784 

 48. יזפש'לז שז' ברנר' רימותהך למ

ל לל לי  התש-'ד-1954 'שריל. בנק חוקלפ'
 11. הוזעה פרסום מיום .זפ 21 תוך תבייותיהס  התשי"ד-1954'. ישראל. בנק לחוק יקי( סצ'ףלכ'
 יהנכסים המטבע מחזור על שבועי וחשבון דין בזהמתפרסם
 עו"ד כרני,אמיד התשנ"א בכסלו י"א כיום העבודה בסיום לעומתוהמוחזקים

 העמותהמפרק 1990(: בנובמבר)28

 192. עמ' התשי"ד, מ"חן

%
 =י13.12.1 ג-יב1והתשנ-א. עת, תתש:"ש820

 ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפמ בסדר-צילוםסודר ח0334-2980155 חדש שקל 1 24.המחיר
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