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ני משפחה י  מינוי שופט לבית משפט לענ
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ־ה-1995

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, החשניה-95?ו', ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה את נגה אהד, סגן נשיא של בית
 משפט שלום, לדון בבית המשפט לעניני משפחה, החל ביום

 כ־ בכסלו התשניז (1 בדצמבר 1996).
 י־ בכסלו התשנ־־ז (21 בנובמבר 1996)

< צחי הנגבי ב ־ 2 6 6 מ 6 ת ) 

 שר המשפטים

 ס־ח התשניה, ענד 391.

נה  הודעה בדבר מינויים לועדת שירות המדי

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי־ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות
 המדינה (מינויים/ התשי־ט-1959', מינתה הממשלה את

 החברים הבאים לועדת שירות המדינה:
 נחום לנגנטל, המנהל הכללי של משרד התחבורה:

 יגאל בךשלום, המנהל הכללי של משרד העבודה
 והרווחה.

 ב׳ בטבת התשנ־ז (12 בדצמבר 1996)
< ח גיה ג - י מ " ח < 

 מזכיר הממשלה
 ס־ח התשי־ט, ענד 86: התשנ־ו, ענד 222.

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לתוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ־ד-1984', ובהסכמת נשיא בית המשפט
 העליון, אני ממנה את השופט בקיצבה עבוד כליל למלא
 תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות עד יום א•

 בכסלו התשנ־ח (30 בנובמבר 1997).

 השופט יישב בדין אף לאחר שעות העבודה הרגילות
 בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לבל יום ישיבה בשיעור

 שייקבע מזמן לזמץ.
 כ־ד בכסלו התשניז (5 בדצמבר 1996)

0 ־ ״ מ י ח ) 

 שר המשפטים

 ס־ה התשמ־ד, עמ־ 198.

ת של עובדי ע מ ש מ ן ל  מינוי חברי בית הדי
 הוראה

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת/ התשכיג-1943
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א) ו־74 לחוק שירות
 המרינה (משמעת/ התשכ־ג-965ו' (להלן - התוק/
 וההודעה על שינויים בהחלת החוק על עובדי הוראה2,
 ובהתייעצות עם שר האוצר, .אני ממנה מהיום, לתקופה של
 חמש שנים, את עובדי המדינה המפורטים להלן לחברים

 בבית הדין למשמעת של עובדי הוראה:

 ברשימת המשפטנים, מינויים תדשים:
 עו־ד אוריאל ישראלי, שירות התעסוקה, חיפה;

 עו־ד חנה עזרא, עוזרת לכונס הנכסים הרשמי
 ולאפוטרופוס הכללי, חיפה:

 עו־ד ציפורה פייגנבוים, מפקחת על רישום מקרקעין,
 בלשכה לרישום מקרקעין בחיפה;

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר ארעיות
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בהתאם לסעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-
 965זי (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי הממשלה,
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לתוק, אישרה תכניות מיתאר

 ארציות אלה:

 (ו) תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתות ולקליטת
 עליה - תמא/ו3 א׳ - דרכים - קטע 0ו - דרך מס׳ 45

 בקטע מבן שמן עד מודיעים:

 (2) תכנית מיתאר ארצית לתחנות תדלוק - תמא/18 -
 שינוי מס׳ 2;

 (3) תכנית מיתאר ארצית לדרכים - תמא/3 - שינוי מם׳
 38 - מתלף על דרך מס׳ 65;

 (4) תכנית מיתאר ארצית לסילוק אשפה - תמא/6וא׳ -
 אתר דודאים.

 ס נוה
 מזכיר הממשלה

 ב׳ בטבת התשניז (12 בדצמבר 996ו)
 (חמ 3-497)

 י ס־ת התשביה, ענד 307.

 הודעה בדבר ביטול תכנית מיתאר ארעית
 לפי חוק התכנון והבניה, ד.תשכ׳ה-965י

 בהתאם לסעיף 54 לחוק התכנון והבניה, ההשכ״ה-
 1945' (להלן - ההוק/ נמסרת בזה הודעה כי הממשלה,
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו־33ו לחוק, ביטלה את

 תכנית מיתאר ארצית למוסדות - תמא/7־.

 דן נ1ה
 מזכיר הממשלה

 ב׳ בטבת התשנ־ז (12 בדצמבר 994ו)
 (תמ 3-697)

 ס״ת התשכ־נ, עמי 50.
 ייפ התשל־ג, עמי 678.

 ם־ח התשכיה, עמי 307.
 1 י־פ התשל־ה, עמ׳ 2046.
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 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה. התשי־א- 951 ו
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי
 המדינה, התשי־א-ו95ז', הרשיתי את א׳ פרימןר, אילן אלגר
 וצבי אורי בן אולמן, כל אהד מהם, לתתום בשם המדינה על
 הסכם הלוואה י עם הבנק לשיקום פרנקפורט על המיץ,

 בסכום של 90 מיליון מרקים גרמניים.

 ב׳ בטבת התשנ׳־ז (16 בדצמבר 1996)
 (חמ 3-9) י

 דו מרידוד
 שר האוצר

 ס־ה התשייא, עמ׳ 32

־ראש לועדת עררים ושבי  מינוי י
 לפי חוק החשמל, התשי־ד-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק החשמל, התשי׳ד-
 1954', ובהמלצת שר המשפטים, אני ממנה את שופטי בית
 המשפט המחוזי ששמותיהם נקובים להלן להיות, בל אחד

 מהם, יושב ראש של ועדת עררים1:

 צבי כהן יהודית צור
 י יפה הכט - • אליהו בן זמרה

 עזרא קמא
 ביט בכסלו התשניז (10 בדצמבר 996ו)

) אלי ישי ג - 1 8 מ 2 ח ) 

 שר העבודה והרווחה

 ם־ח התשי־ד, עמי 190: התשי־ז, עמי 140.
 י־פ התשל־ו, עמי 789; התשניד, עמ׳ 2787.

י הבדים לועדות רפואיות ו נ  הודעה על מי
ן גימלת ניידות י  לענ

 אני מודיע שבהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין
 ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט־ו בםיון
 התשל־ז (1 ביולי 1977)', הוספתי לרשימת חבדי הועדות

 הרפואיות את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

 בועדה רפואית במחוז חיפה:
 דיר יורי גרזונבסקי - בחבר מומחה בכירורגיה

 כלי ־רם:
ד אנדרי פריד - כחבר מומחה בכירורגיה  ר

 אורטופדית:
 ד־ר איתן שגב - כחבר מומחה בכירורגיה'

 אורטופדית;
 דיר שאול גולדשטיין - כחבר מומתה בכירורגיה

 • אורטופדית.
 בועדה רפואית מחוז מרכז:

 ד־ר אריה זיו - בחבר מומחה בכירורגיה אורטופדית.

 נציב שירות המדינה,

 אסתר שולם
 נחמה זיק

 פרומה הרשקוביץ
 רבקה אייזנבך
 מרים מרצבך

 גבי הורביץ
 מחמוד חג׳אזי

 ג׳מאל זידאן
 עכרמה סלמאן

 אבי לבנה
 עליזה ויצרבץ

 טלי הורביץ
 קליה צור

 יאיר אליעזר
 אליהו בר־אל
 דליה קרוביצק

 יורם סופר
 אליעזר וינוגרד

 ברשימת עובדי הוראה, שהגיש
 מינויים חדשים:
 סימה שון

 שרה שי
 נינה שפירא

 תלמה שולמן
 מנחם פלנטקה

 חוה רוכמן
 יעל לוין

 אביבה קליידרמן
 לאה מננ׳רסקי

 נחמה שטיר
 שמואל וייסבלך

 חוסני מוחמר אבו דהאש
 מדחף ע־א לטיף זחאלקה

 ואליד
 אברהים מחאג׳נה

 מוחמך ע־א כרים אגבריה
 חסון סורקי
 מנסור חליל
 מיכל אבלס

 מרגלית כרמי

 ברשימת הסתדרות המורים, מינויים חדשים:
 הדסה אברהמי . זיוה בן־ענת
 אורי ברקאי

 יעקב גבע
 סינדי גולדברג

 חמדה גולדפינגר
 עפרה גזית

 . צחי הנגבי
 שר המשפטים

 חוה אדמםקי
 ליאורה אוצ׳ניק

 רות אושפיז
 עירית איזנברג

 שרי אסא
 אתי בן־משה

 ב׳ בכסלו התשניז (12 בדצמבר 1996)
 (המ 3-399)

 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין
 לעבודה

 לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות
 שבסמכות הרשם/ התשמ־ח-988 ו

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה
 (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם/ התשמ־ח-
 1988י, אני מודיע בי החל ביום י־ת בתשרי התשנ־ז (1
 באוקטובר 1996/ הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם

 בית דין לעבודה הוגדל ל־24,500 שקלים חדשים.

 א־ בטבת התשנ־ז(ו1 בדצמבר 1996)

) י׳ רביבי, שופט ג ־ ד ג מ ° ח ) 

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 ק״ת התשמ־ח, עמ׳ 690: י־פ התשנ־ו, עמ׳ 3406. ייפ התשל־ז, עמי 1813¡ התשניה, עמי 1737.
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 מיניתי את ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות
 המקומיות שהרכבה כדלהלן

 ישראל שפיצר
 לאח ענתבי

 תייס זוננפלד
 סלמה סלםה

 נציגי הרשויות המקומיות:
 מרדכי עמר - יו*ר הועדה

 אריק חדד
 צוריאל קריספל

 בנימין בהן
 ג׳לאל אבו טעמה

 כל המינויים הקודמים לחברי ועדת מינהל השיתת
 וכל ההודעות הקודמות על מינוי הועדה ועל שינויים

 בהרכבה - בטלים.

 כ-ד בכסלו התשניז (5 בדצמבר 1996)

) אליהו סייסח 5 ־ 2 י ד מ י ח ) 

 שר הפנים

ועי ה לעסוק בביטוח רבב מנ א ש ר  ה
 לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש/ התש״ל-0די1

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ד(א) לפקודת
 ביטוח רכב מנועי(סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש/ התשיל-
 970זי. הרשיתי את החברה אישי ישיר, הכרוז לביטוח (1996)

 בע־מ, ת־פ 8י228005־51, לעסוק בביטוח רבב מנועי.

 כת בכסלו התשנ״ז(8 בדצמבר 6» ו)
 (חמ 3-156)

 דורון שודד
 המפקח על הביטוח

 הרשות
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 13, עבד 320; ס*ח

 התשל־ז, עבר 2.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואית לענץ גימלת ניידות*
 תתוקן לפי זה.

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 א׳ בטבת התשנ־ז (11 בדצמבר 1996)
 (חמ 505ו-3)

 * י־פ התשץ, עבד 2286¡ התשנ־ו, ענד 4325.

 הודעה על שינוי בהרכב ועדות פסיכיאטריות

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשניא-1991

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק טיפול
 בחולי נפש, התשנ־א-1991 י, מיניתי את הרשומים להלן
 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה לועדה

 הפסיכיאטרית למחח ירושלים:

 דיר גריגורי כץ דיר תומם קרה
 דיר שולמית כץ דיר מרטין אורבך

 ד־ר איק פוקס
 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות1

 תתוקן לפי זה.

 א׳ בטבת התשניז (11 בדצמבר 1996)
״ ״_״ _ ״  (חמ 3-230) ״
 יהושע נוצא
 י סיח התשנ־א, ענל 38 שר הבריאות

 1 ייפ התשנ־יא, עבד 2ו36.

דעה על מינוי ועדת מיגהל השירות  הו

 לפי צו המועצות המקומיות (שירות עובדים/
 התשב״ב-962ו

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו
 המועצות המקומיות (שירות עובדים/ התשביב-962 ו י,

 י ק־ת התשכ־ב, עבד 2542.

ג תכרות ו ז דעה על מי  הו
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשבדח-988ו

 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-988וי, אני מודיע על הסכמתי למיזוגים של
 החברות במפורט להלן:

 מסי המיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
 1528 בנק ירושלים בעימ בנקאות

 יוניטרסט חברה להשקעות ולניידות עוך בעימ ייעוץ להשקעות

 533 ו חפרון בע־מ סריגת בדים
 ניו־נט תעשיות בעימ הלבשה תחתונה

 1 סיח החשמיח, עבד 28ו.
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 מס׳ המיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של התברות המתמזגות
 מלונאות
 מלונאות
 מלונאות

 כור מפעלות תיירות בע״מ
 שרתון אינטרנשיונל בע״מ

 כור מלונות ונופש 1994 בע׳מ

1534 

 ירקות קפואים ומיצים
 חברת השקעות זרה

 פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע*מ
A G R I F A R M I N T E R N A T I O N A L L T D 

1544 

 מערכות צבאיות ורפואיות
 מערכות צבאיות ורפואיות !

 מערכות רפואיות

 אלביט בע־מ
 אלביט מערבות בע־מ

 אלביט הרמייה רפואית בע־מ

 549 ו

 מוצרי טואלטיקה וצריבה
 מוצרי קוסמטיקה

 קוטמורל בעימ
 פרטיג׳ קוםמטיק בעימ

1551 

 שיווק תוצרת חקלאית

 ייצור בורקס
 ייצור בורקס

 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
 בישראל בע*מ

 מוצרי מאפה (בורקס חיה)(1992) בע־מ
 . שלושים וחמישה באפריל בעימ

1553 

 מוצרי פלסטיק
 חומר גלם לריהוס גן

 ריהוס גן

 כתר פלסטיק בע*מ
 י תוסף קומפאונדס בע־מ

 אומפרטם תעשיות בע*מ

1508 

 שירותי שמירה ואבטחה
 שירותי אבטתה לאירועים

 חברת השמירה בע־מ
 שלהבת שירותי בטחון בע־מ

1572 

 מערכות בקרה לייצור מעגלים
 ייצור התקנים של מוליכים למחצה

 אורבוט מכשור בע־מ
A P P L I E D M A T E R I A L S I N C 

15S9 

 ציוד לבדיקת ייצור מוליכים למחצה
 ייצור התקנים של מוליכים למהצה

O P A L T E C H N O L O G Y L T D 

A P P L I E D M A T E R I A L S I N C 

1590 

 שירותי תובלה יבשתיים
 עבודות כריה וקידוחים

 מפעלי תובלה בע־מ
 אדום מחצבים ופיתוח בע־מ

1595 

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, דחי דוד המלך 8, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

-כ־ז בכסלו התשנ־ז(8 בדצמבר 1996)
 (חמ56ו3-2) יודםטורבוביץ

 הממונה על הגבלים עסקיים

ל אישור שיכונים ציבוריים  הודעה ע

 לפי תוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה/ התשכ־ד-964ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים ציבוריים(הוראה שעה/ התשכיד-964ו', אני מאשר כי בנינים שהוקמו
 בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה, ובנייתם החלה לפני כ*ט בטבת התשניה(ו בינואר 1995) על

 המקpעp המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

 י סיח התשכ־ד, עמ׳ 25: התשניד, עמ׳ 47ו; י*פ החשניה, עמ׳ ו465.

ו ו ו  ילקוט הפרסומים 4473, ב־ג בטבת התשנ־ז, 11.1997 ד



 המקום גוש חלקה חלקי תלקות מס׳ התוכנית

 ו, 5 ל/5/27
1 

30710 
30711 

 ירושלים, רמות 03

 רמת השרון, שיכון 6416 1 3/30/26
 המועצה

 כפר סבא, שכ׳ עליה 7620 250

 ?1, 18, 13, 12, 7, 5, 4, 3, 2 7/30 ו/ו
17 ,:8 ,19 ,20 ,59 

,10 ,14 ,15 ,18 ,20 ,21 ,24 ,34 
35 ,38 ,45 ,47 ,65 

8 ,9 ,10 
13 ,14 ,15 ,16 

,11 ,12 ,13 ,16 ,17 
,22 ,23 ,25 ,26 ,27 
,28 ,29 ,30 ,31 ,32 
,33 ,39 ,40 ,41 ,42 

43 ,44 ,46 

16692 
16695 
16693 

 עפולה, גאולים

 אבטליק 19347 44, 42, 41, 36 2/1275/1

1/06/16 ,1 ,2 ,4 3 ,7 ,17 ,16 ,19 ,20 ,21 
,22 ,23 ,31 ,32 ,33 ,34 ,37 ,38 
,41 ,43 ,51 33 ,54 ,55 ,56 ,63 

64 ,65 ,79 ,80 

,66 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74 ,75 
76 ,101 

6 ,72 ,92 ,99 

3 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 
,13 ,14 ,15 ,16 
,24 ,25 ,26 ,27 
,28 ,29 ,30 ,35 
,36 .39 ,40 ,42 
,52 3 7 3 9 ,59 
60 ,61 ,62 ,82 

13841 

13842 

13846 

 חצור

,7 ,16 ,17 ,32 ,48 ,52 ,65 ,77 
144 

3 ,6 ,15 ,31 ,47 
3 5 3 7 ,58 ,70 

75 ,100 ,107 ,108 

13856 

5/35/18 28 
54 

301 
309 

 קרית מלאכי

5/35/17 28 
54 

301 
309 

 קרית מלאכי

 ירושלים, הר נוף 30333 68

 התשריטים מופקדים באגף פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 ב־ז בכסלו התשג־ז(8 בדצמבר 1996)

 מנהל תחום רישום שיכונים
 מינהל מקpעי ישראל

 1118 ילקוט הפרסומים 4473, ב־ג בטבת התשנ־ז, 2.1.1997



 הים (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 705 ו, התשל־א, עמ׳ 254 ו, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה (להלן - הועדה/
 הודעה בי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה
 לחלוסין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעץ האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 הודעה ־על זכותו או על סובת ההנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישומ המקpעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב

 הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 הזקה במקpעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.
 תוספת

 בוש 10912, חיה 15, 16, 7ו, 18.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה
 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתותים לקהל.

 כ־ב בכסלו התשנ״ז (3 בדצמבר 996 ו)
 עמרם כוצנע

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה חיפה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 943 ו

 ולפי חוק התכנץ והבניה, התשכ־וז-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־ס19 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מי תאר
 מקומית מסי חפ/ 191 - הדרך המזרתית לואדי רושמיה (להלן
- התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיר 708,
 937ו, תוס׳ 2, עמי 605, מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה (להלן - הועדה/ בהתאם לסעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן -
 הפקודה/ כי המקרקעין המתוארים בתוספת, אשר ביתם
 אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4077, התשניב, עמ׳ 295 ו, יהיו לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית חיפה מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש :087ו, חיח 183, 85ו, 186, 251, 252. ;

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 בתוקף ההרשאה' שניתנה לפי סעיף 22 לפקודת
 הקpעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה/
 מאת שר האוצר לחברת נתיבי אילון בע־מ, ובהתאם
 לסעיפים 5 ו־ד לפקודה, נמסרה בזה הודעה, בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לחלוטץ לחברת נתיבי אילון
 בע־מ, לצורך סלילת דרך לצרבי ציבור, וכי תברת נתיבי

 אילון בע־מ מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישתה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לחברת
 נתיבי אילץ בע־מ, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
 בקpע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
 פרטי הרישום - אם ישט - בפנקסי רישום המקpעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, בי חברת נתיבי אילץ בע־מ
 מתכוונת לקנות מיד חזקה בקpע האמורה, מפני שהיא
 דרושה באופן דחוף לסלילת דרך לצרכי ציבור שלמענה
 עומדים לרכשה, וחברת נתיבי אילון בע*מ מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקpע האמורה ימסור מיד אח החזקה בה.

 תוספת

 בוש 6981, ח׳־ח 43, בשסח של 128 מ־ר בערך.
 חטיבת הקpע האמורה מסומנת בעבע אדום, לשם
 זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מס׳ הפ/43/
 6981, הערוך בקנה מידה 250:ו והחתום בידי המנהל הכללי

 של תברת נתיבי אילץ בע־מ.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
 רישום והסדר המקpעין, ירושלים, במשרדי הממונה על
 המחת, תל־אביב, ובמשרדי חברת נתיבי אילון בע-מ, דרך
 נמיר פינת על פרשת דרכים, ליד תחנת הרכבת םבידור
 (ארלוזוח־ב/ תל־אביב, וכל המעוניץ בדבר זכאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרנילות.

 כ־ד בכסלו התשניז(5 בדצמבר 1994<
< דויון בלשח ג ־ מ 2 ח ) 

 המנהל הכללי של תברת נתיבי אילון בע־מ

 י י־פ התשליא, עמ׳ 2555.
 * עיר 943 ו, תוס* ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקpעות (רכישה לצרבי ציבור/ 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965י, ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ הפ/159ו - הרתבת דרך יפו בין גן. אליהו ועין

 ס־ת החשכ־ה, עמ׳ 307.
 סיח התשב׳ה, עמ׳ 307. עיר 943 ו, תום׳ ו, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 4473, כ־ג בטבת התשנ־ז, 2.1.1997 1119



 הועדה), בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי עיבור), 1943* (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־־ד
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4194, התשנ״ד, עמי 2384, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלק מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 שכונת מגדל -

 גוש 1234, ח־ח 33, ברח־ אלי כהן, מגרש 3, שיעורו
 שטח לבניני ציבור (בית ספר אורנים).

 העתק תשריט התכנית •מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשנ־ז (3ו באוקטובר 1996)
ט ״ייקניז ־ * ״ 1 ' 

 יושב ראש הועדה המקומית
 _ לתכנון ובניה אשקלון

 1 עיר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ*ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
 6/143/03/4 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים־ 2456, התשמיז, עמ׳ 2300,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להלן
- הועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקpעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 943ו' (להלן - הפקודה/. כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4350, התשנ־ו, עמ׳ 428. תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 שכונת רמת אשבול - מגדל -

 גוש 215 ו, חית 49, 60, מגרש מס׳ ואי, שיעורו שטח
 לבנייני ציבור.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
ד בתשרי התשניז (7 באוקטובר 1996) .  כ

} כני וקנין ג ־ ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אשקלון

 1 ם־ח התשכ־ה, עמ׳ 307.

 1 ע־ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32. .

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה
 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוהים לקהל.
 נ׳ בחשק התשנ־ז (6ו באוקטובר 1996)

) עמרם מצנע ג ' מ 4 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנץ ולבניה חיפה

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור/ 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 להוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 34/106/03/4 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4244, התשנ־ד, עמי 4951,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלק (להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ל
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4380, התשנ־׳ו, עמי 1603, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 אזור התעשיה הצפוני -

 גוש 1216, ח־ח 70, 72, 74, 76, 104, שיעורו שטח
 למיתקנים הנדסיים ציבוריים.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 לי בתשרי התשנ־ז (13 באוקטובר 996 0

« בני יקניז מ »־ ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה אשקלון
 ם־ה התשכ־ה, עמ׳ 307.

 ע־ר 943 ו, תוס׳ ו, עמי 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳  והבניה, התשכ־ה-965וי
 4/03/4וו/וא׳ (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3940, התשנ־ב, עמי 612, מצהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון (להלן -

 י ם־ח התשכ״ה, עמ׳ 307,

 1120 ילקוט הפרסומים 4473, כ־ג בסבת התשנ־ז, 2.1.1997



 גוש ל93ו, ח־ח 395, 397, 398, 5ו4, שיעורו דרך +
 חניה.

 גוש 37יו, ח־ח 383, שיעורו שצ׳׳פ.
 העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ביד בחשרי התשנ־ז (ל באוקטובר 996 ו)
 בני וקבץ (חמ 3-4)

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אשקלון

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו

 ותוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־ס19 לחוק התכנון
 והבניה, החשב־ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס
 12/143/03/4 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורך
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3453, התשמ־ז, עמ׳ 1720.
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להל;
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות נרכישד
 לצרבי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארר
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוס הפרסומים 4350, התשנ־ו, עמי 428, תהיד
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסוכ

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 שכונת רמת אשכול - מגדל -

 מש 215ו, חית 49, 60, מגרשים מס׳ ו ו־3, שיעודנ
 שטח לבנייני ציבור.

 העתק תשריט התכנית מופקר במשרדי הוערה בעיריר
 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודד

 הרגילות.

 כיד בתשרי התשניז (ד באוקטובר 994 ו)
» כני וקנין ־ מ * ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אשקלון

 ס־ח התשכ־ה, עמי 307.
 עיר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו .
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התבנו
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מכ
 63/101/02/4 (להלן ־ התכנית/ שהודעה בדבר אישור!

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־190 לחוק התכנון
 והבניה,• התשכיה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
 01/02/4ו/97 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט י הפרסומים 4287, התשנ־ה, ענד 2261,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרבי ציבור/ 943ו2(להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4380, התשנ־ו, עמ׳ 1604, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלק מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 קרית התינוך, מגרש ד׳ -

 גוש 1230, ת־ת 4, 4, 30, 31;
 גוש 1231, ח־ח וו;

 גוש 1232, חיח 12, 13, 35.

 העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ־ג בתשרי התשנ־ז (6 באוקטובר 996 ו)
מ ־3t4 בני וקנין ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אשקלון

 י ם׳ת התשכ־ה, עפר 307.
 1 עיר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור/ 943 ו

 וחוק התבנץ והבניה, התשכ׳ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים׳ 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס־
 12/104/03/4 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2015, התשל־ד, עמ׳ 1635,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתבנק ולבניה אשקלץ (להלן
- הועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רבישה
 לערכי עיבור/ 1943ג(להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4194, התשניד, עמ׳ 2385, חהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסום

 הורעה זו ברשומות.

 תוספת
 שבונת גלי ברנע -

 ס*ה התשב־ה, עמי 307.
 ס־ח התשכ־ה, עמי 307.

 עיר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 4473, כ־ג בטבת התשניז, 2.1.1997 ו2ו



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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ*ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ז לחp התכנון
 והבניה, התשכ*ה-1965', ובהתאם לתכנית מם׳ 5774/1
 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4377, התשנ״ו, עמי 515ז, מצהירה מה הועדה
 המקומית לתכנץ ולבניה נצרת (להלן - הועדה/ בהתאם
 לסעיף 9 ו לפקודת הקpעות (רכישה לצרבי ציבור/ 1943*
 (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו*7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4429, התשנ־ו, עם־ 4159, תהיה לקניינה הגמור
 והמותלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.
 תוספת

 גוש 6532 ו, ח־ת 3 4, 3 6, 7, 8.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית נצרת
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 א׳ בחשון התשנ־ז (4 ו באוקטובר 1996)

£ ראטז נ׳ראיסי 3 - מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נערת

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*190 לחוק התכנץ
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ 4267/1
 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3575, התשכדח, עמי 2988, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנק ולבניה נצרת (להלן - הועדה/ בהתאם
1  לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 943 ו
 (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביתם
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפימ 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3675 התשמ״ט, עבד 3491 תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 גוש 16562, חלקה 34.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית נצרת
 ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 כ־ג בכסלו התשנ־ז («־ בדצמבר 1996)

) ראמז ג׳ראיםי 5 - מ 4 ח  ג

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נערת

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3787, התשץ, עבד 0ו35, מעהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלץ (להלן -
 הועדה/ בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 1943*(להלן - הפקודה/כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4263, התשניה, עבד ו86, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 שכונת גני ברנע -
 גוש 1242, חית 3 6, 11, 12, 5ו, מגרש 250, שיעורו

 שטחים לבניני ציבור.
 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלק וכל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 כ־ה בתשרי התשנ׳ז (8 באוקטובר 1996)

) בני וקנץ נ ~ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אשקלון

 עיר 1943, תום׳ 1, עבד 32

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי. ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמבוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מם׳ ג/5463
 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3903 התשכיא, עמי 83ו3, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נערת (להלן - הועדה/ בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943*
 (להלן - הפקודה/כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביתס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4424, התשנ־ו, עמי 3882 תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

.60 3  גוש 6530 ו, חלקות 0

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית נצרת
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 א בחשון התשנ־ז (14 באוקטובר 1996)

״ ראמז ג׳ראיסי ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנץ ולבניה נצרת

 ס־ח התשב־ה, עמ׳ 307.
 עיר 943ז, תוס׳ ז, ענד 32.

 י סיח התשב־ה, עכר 307.

 נ ע־ר 1943, תוס׳ 1, עבר 32.

 1122 ילקוט הפרסומים 4473, ביג בטבת התשנ־ז, 2.1.1997



 העתק התבנית מופקר במשרדי תועדה בעירית נערת
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 א׳ בתשון התשנ־ז (14 באוקטובר 0996

) ראמז ג׳ראיםי ב ־ מ 4 ח  י

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתבנץ ולבניה נצרת

 סיח התשכ־ה. עבד 307.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית 26/102/02/18,
 שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2948, התשמ־ג, עמ־ 2S82, מצהירה ב1ה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
 1943* (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויל לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4409, התשניו, עם־ 3354, תהיה לקניינד
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קרית מלאכי מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.
 תוספת

 קרית מלאכי, מתחם י־ג - גוש 309, חלקות 21, 22, 23
 54, 35, ח־ח 32, 33, 20, חלקות 29, 30 (מקודם גוש 311
 תלקות וחלקי חלקות 145, 144, 147, 194, 189, 187, 178, 164
 57 ו, 181 - בסדרם) - חלק ממגרש המיועד לבנייני ציבור
 במםוp בצבע תום מותחם חום כהה בתשריט התכנית

 בשטח של כ־6.6 דונם.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בקרית מלאכי
 וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.

 י*ח בניסן ההשנ־ו(7 באפריל 1996)
 משה שנועץ שימי (המ 3-4) »יי»

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ילבניה קרית מלאכי

 סית התשכ־־, עמ׳ 307.
 ע־ר 1943, תוס• ו, עכר 32.

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה־1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנו
 והבניה, התשכ*ה-1965י, ובהתאם לתבנית מסי רצ/60/1/
 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוו

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכית-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לתוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ ג/5194
 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3674, התשמ־ט, עמ׳ 3462, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נצרת (להלן - הועדה/ בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי עיבור/ 1943*
 (להלן - הפקודה/ בי הקpע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4007, התשנ־ב. עני 3299, תהיה לקניינה הגמור
 והמותלט של עירית נצרת מיום פרסום הורעה 1ו

 ברשומות.

 תוספת
 גוש 16541, ת־ח 7, 13, 16, לו, 19, 21:

 גוש 16564, ח־ח 12:
 גוש 16565, ח־ח 1.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית נצרת
 ובל המעוניין בדבר רשאי לעיץ בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ח׳ בתשון התשנ־ז (ו2 באוקטובר 1996)

} דאמז ג׳ראיסי ג ־ מ * ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתבנק ולבניה נצרת

 י ס־ת החשכיה, עמ׳ 307.
 1 עיר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ*ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מס־ ג/5774
 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4377, התשנ־ו, עמי 5ו5ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נצרת (להלן - הועדה/ בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943*
 (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת. אשר ביתם
 אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4429, התשנ־ו, עמ׳ 4159, תהיה לקניינה הגמור
 והמותלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 גוש 16532, ח־ח 3, 4 £ 6, ד, 8.

 ם־ח התשכ־ה, עמי 307.
 סיח התשכיה, עכר 307.

 ע־ר 1943, תוס׳ 1, עכר 32.
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 ח־ח 39, בשטח של כ־44ו בדר:
 ח־ח 40, בשטח של ב־20ו מיד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ברעננה וכל
 המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ג׳ בחשק התשניז (6 ו באוקטובר 996 ו)

) נ״י לס ג ־ ש 4 ח ) 

 יושב ראש ועדת משנה
 לתכנון ולבניה רעננה

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי יציבות 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ רע/2000 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, התשנ־א, עכר 450,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן
- תועדה/ בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ »9 ו*(להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוס הפרסומים 4425, התשניו, עבר ל391, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית רעננה מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 7649, תלקה 62.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ברעננה וכל
 המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 נ׳ בחשון התשנ־ז (16 באוקטובר 996ו)
) - נתי לם ג ־ מ 4 ח < 

 יושב ראש ועדת משנה
 לתכנון ולבניה רעננה

 י ס״ח התשכ־ה, עבד 307.
 ג ע־ר 1943, חוס׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי צימר/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב*ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ ג/5942
 (להלן - התכנית/ שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3963, התשנ־ב, עמי ו43ו (להלן - התכנית/
 מצהירה בזה הועדה המקומית מבוא העמקים (להלן -
 הועדה/ בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 1943' (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 4434, התשנ־ו, עמי 4353,

 הפרסומים 4183, התשנ״ד, עמי 1554, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציץ (להלן - הועדה/
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
 1943' (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4237, התשנ־ד, עמ־ 4587, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עירית ראשוןדלצמן מיום פרסים הודעה

 זו ברשומות.
 תוספת

 גיש 3946 ח־ח 154 (לשעבר ח־ח 107).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
 לציץ וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות

 שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.
 א׳ בחשץ התשנ־ז (14 באוקטובר 1996)

< מאיד ניצן 5 ־ מ 4 ח  ן

 יושב ראש הועדה המקומיח
 לתכנץ ולבניה ראשץ לציץ

 עיר 1943, תום־ ז, עבר 32.

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי רע/2000 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3 ו38, התשנ־א, עמי 450,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן
- הועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רבישה
 לצרבי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה/ בי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 7־ל
 לפקודה בילקוס הפרסומים 4425, התשניו, עבר 3917, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית רעננה מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 קרקע כגוש 7652, כמפורט להלן -

 ח־ח 28, בשטח של כ־68 מיד:
 ח־ח 29, בשטח של כ־3ל מד:
 ת־ח 30 בשטח של ב־72 מיר:
 חית ו3 בשטח של כ־0ל מד:
 ח־ח 32 בשטח של כ־0» מיד:
 ח־ח 33 בשטח של ב־90 מ־ר:

 ח־ח 34, בשטח של כ־2וו מ־ר:
 ח־ח 35 בשטח של ב־65 מ״ר:

 ח־ח 36 בשטח של כ־234 מ־ר:
 חית 37 בשטח של ב־190 מ־ר:
 ח־ח 38 בשטח של כ־174 מד:

 ס־ח התשכ־ה, עבד 307.
 עיר 1943, תוס׳ 1, עמי 32

 ס״ח התשכ־ה, עמי 307.
 ע־ר 1943, תום׳ 1, עמ־ 32.
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 ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין. והודעה המפרטת
 לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 בן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד־
 חזקה בקרקע. האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוספת

 קרקע בגוש 7961, כמפורט להלן -

 השסח להפקעה
 חלקות בנדר יעוד

 63a ייר
 200 ואדי
 8aoo ואדי
ו י  10600 י
 240? ייר
 4800 ואדי

 180 שע־פ
 2850 וארי
 5 400 ייד
I ואדי X 5 
 6 180 יה־
 6 300 ואדי
ע  7 650 ד
 7 1200 ואדי
 8 280 דיר
 8 900 ואדי
 10 5450 דוד

 10 50ל6 • שצ־ב
 11 1100 שצ־ב
ד  11 2360 ״

 12 5650 שצ־ב
 12 1450 ייד
ו י  13 2090 י

 4ו 950 שצ*פ
 14 3850 בית קברות

 14 2580 ייר
700 15 

 17 2300 שצ־ב
 לו 2590 ייר

 1B 1060 שטח מסחרי
 18 1650 שציב

 18 2380 דקך
 26 4250 ואדי
 28 750 ואדי
 46 750 דרך
 46 4200 ואדי

 ל4 4150 שצ־ב
 ל4 8100 ואדי
 47 9820 דרך•
 48 1200 ואדי
 48 680 דיר

 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר
 כנא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
, A 46, 5¿ 44, 43, 2 4 ^ ,48 ,49 3 0 3  גוש 389ל1, חית 1

;18 ,19 ,20 ,21 .22 ,23 ,24 ,25 
 גוש 17390, חלקות 84, 83, 81, 44, 41, 39 חיח 34 32
,15 ,14 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 31 
,48',49 30 3 1 33 34 35 36 37 38 39 ,60 ,11 ,12 ,13 ,14 
,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,82 ,35 36 ,37 38 ,40 * 1 ,43 ,44 ,45 A7 

;61 ,62 ,63 34 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 

 גוש 17591, חלקות 56, 52, ח־ח 26, 25, 24, 23, 22, 21,
,2 3 ,4 3 ,6 ,7 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,15 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 

;28 ,29 3 0 31 33 ,34 35 ,1 

3  גוש 17392, חלקה 69, ח־ח 37 36 35, 34, 33 32 ו3 0
35 ,66 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,14 ,15 ,16 ,17 ,21 ,23 ,24 ,27 ,28 ,29 
,45 ¿6 ¿7 ,48 ,49 3 0 31 32 33 34 3 7 3 8 39 3 0 ,41 32 

;67 ,68 ,70 ,39 ,40 ,41 ,42 .44 

 גוש 17393, חלקות 1,25¿ 35 86, 87, 88, ח־ח 35 34
,15 ,16 ,17 ,18 ,1? ,20 ,21 ^2 44 ,26 ,27 49 ,50 3 1 ,52 35 
׳ 3 2, 1, 62, 61, 60, 39 38 37 36 55, 34 33 1 4 , 10, 8, 3 4 
, M A44 ,45 ,Ai 42, 41, 39 38 36, 84, 8 3 3 31 49, י 0 3 2 
 31 80, 79, 78, 77, 5ל, 4ל, 3ל, 2ל, 71, 0ל, 69, 38 67, 45, 44,

;43 
 גוש 17394, ח־ח 19, 17, 14, 14, 9, 8, 4, 3 3 4 1.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י־א בחשון התשניז (24 באוקטובר 1994)
< ג׳אק לארד! 5 * מ 4 ח  י

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנק ולבניה מבוא העמקים

 הודעה לפי סעיפים 5 ויד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 943 ו

 וחוק התבנץ והבניה, התשב*ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התבנץ
 והבניה, התשכ־ה-965וי, ובהתאם לתכנית מש/849/ו(להלן
- התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1868, התשל־ג, עמ׳ 331, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרץ (להלן - הועדה/
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקpע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום - אס

 ם*ת התשכ״ה, עמי 307.
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 תיםפת
 גוש 6720, ח־ח 468, גני־תקוח, בשטח של 434 מ־ר

 לשטח ציבורי פתוח ו־75 מ־ר לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל המעוניין
 בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ־ט בבסלו התשנ־ז (10 בדצמבר 1996)

) מ־ אדרי ג ~ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרבז

 הודעה לפי סעיף 14

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב*ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לערבי ציבור/ 1943' (להלן - הפקודה/ ולפי
 סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשב־ה-1905*,
 תוזרת בה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון
 (להלן - הועדה/ מכוונתה לרכוש את המקרקעין המתוארים
 בתוספת, לענין תכניות 405, 407 ו־407אי, שביחס אליהם
 פורסמה הודעה לפי - סעיפים 5 1־7 לפקודה בילקוט

 הפרסומים 4003, התשנ־ב, עמי 3144.

 תוספת

 גוש 6418, חלקה 366 (ישן 46), בשטת של 153.00 מיר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ברמת השרון
 ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ־ח בכסלו התשניז (9 בדעמבר 1996)

) אנ־רים חירם ג ־ מ נ ח  נ

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרץ

 עיר 1943, תוס׳ ו, עבו 32.
 ס־ת התשב־ה, ענד 307.

דוש רישום  הודעה על בקשה לחי

 לפי חוק המקרקעין, התשבדט-1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין
 בדבר רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך שישים

 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום מקרקעין
 בתל־אביב, שד׳ שאול המלך 41, ת־ד 33424, 31333 בשני
 עותקים ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות

 במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 מם׳ תיק (הריג/ ח/217/96;
 העיר: גבעתיים;
 מחוז: תל־אביב;

 גוש 6154, חלקה 108־,

 השטח להפקעה
 חלקות במ־ר יעוד

 49 2150 ואדי
 49 1520 ייר

 50 3280 שטח מסחרי
 50 2440 דיר

 53 200 שצ־פ
 53 2450 דיר

 54 2200 שצ־פ
ו י  54 5950 י

 S5 320 ואדי

 55 820 דרך
 56 1900 ייר
 57 700 דיר
 58 330 דיר
- ן ל ה  קרקע בגוש 7824, כמפורט ל

 1 1090 דיר

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ 14/123,
 קלנםואה, וכל המעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה.

 כ־ג בכסלו התשנ׳ז (4 בדצמבר 1996)

) אברהם זהבי ג ־ מ 2 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מזרה השרון

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור/ 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב*ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבגיה, התשביה-1965י, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ממ/5081, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4402, התשנ־ו, עמ׳ 2829, מוסרת רזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לערכי עיבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על

 רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצת לקבל פיעוי על כך, נדרש לשלות לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על
 זבותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בעירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקpעין והודעה המפרטת לםעיפ־הם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 ס״ח התשכ־ה, עמי 307.
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 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין צדדי ואחורי.
 כל מעונין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרגן תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף'100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך תודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנץ ובניה באר־שבע, ככר מנחם בגין 1, ת־ד

 15, באר־שבע, טל׳ 463807־07.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ביט בכסלו התשניז(10 בדצמבר 1994)
 יצחק דגר

 יושב ראש הועדה המקומית׳
 לתכנון ובניה באר־שבע

 הודעות בתי המשפט

 י־ •
ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

 הודעות בדבר קיום •צוואות או ירושות או מינוי
י עזבון הל  מנ

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושת

 או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך
 מכו חיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 9503/96 שטו־נפלו־ רביגוביץ

 מתם 4.1.94 חיה שטונפלד
̂־ז 9.11.96 יוסף וסרמן  9507/96 היסלר צ״

 9510/96 סעדה בלה 7.96¿ נצחית מזדתי
 9S12/96 כהן שושנה 55.96 אמיד כהן
 9516/96 קרש צבי היים 23.9.94 עטרה לד
 9518/96 יזוסקי אליהו 27.7.96 נילי להב

 19/96» אבישי יהודה 1.2.96 יונה אבישי
 9522/96 גולדיס טייבל 2.1.87 נוסיס אוקדי

̂זשטיין ירשף;  9524/96 ג>1£שטיין חםיה 1011.96 ג
 6579/96 שפיץ מחי 19439 שפיץ צבי

 8562/96 עקביא חרמן 2Q11.93 כמרי הדמן
 8144/96 כי^ רדד 15.11.95 כדםל אלול •

 8259/96 םטילדה איווניר 283,96 דב טנר
 8812/96 גרדה אלעזר 117.96 וזגית אלעזו־

 איזיקס . ם־גמן
 9526/96 זעגר יפה יגעה 17.11.96 יוסף מגר

 9527/96 גרבוביצקי גיזלה 209.96 גרבוביצקי דוד ־
 9SS1/96 מלמד רגינה 288,96 שרה פייג

 9532/94 טיבוביץ אנה 20896 יהודה שפיצד
̂י  9555/96 לר יפת 1611.91 שמשץ 7

 9557/96 ם־ליאנד מדיה 26396 בדליאנד יוסף

 שטח החלקה: 471 מ־ר;
 טוג המקרקעין; מירי;

 תיאור הזכות: בעלות:
 שמות בעלי הזכות: ביח חלקה 108 בגוש 54ו6 בע־מ, ת־פ

 013752־ 51.
 כיט בכסלו התשנ־־ז (10 בדצמבר 1996)

 מידה אריאלי
 המפקתת על רישום המקרקעין

 בתל־אביב

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-965 ו

ם ו ר ד ז ה ו ח  מ

 מרתב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורשות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ־ה־1965 (להלן - החוק/ כי במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה באר־שבע, מופקדות תבניות אלה:

 (1) ־תבנית מס׳ 46/160/03/5*, שינוי לתבנית מם׳ 160/03/5/
.27 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־ שבע, שבונה
 הי, דוד סטרומה - גוש 38069.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין מ־4.00 נד ל־
 2.38 מי.

 (2) *תכנית מם׳ 25/134/03/5*, שינוי לתבניות מס• 03/5/
,12/134/03/5*1 9/134 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, נוה נוי,
 רח׳ צבר 19א - גוש 38017, חלקה 0וא.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין צדדי ופירוט
 זכויות הבניה.

 (3) ־תכנית מס׳ 40/167/03/5׳, שינוי לתבנית מם׳ 67/05/5ו/
.24 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, עמק
 שרה שלב ב׳ - גוש אל־םיר.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקווי בנין ותוספת יח־ד
 למגרשים פינתיים.

 (4) ־תכנית מנו 5/במ/10/6י, שינוי לתבנית מם׳ 5/במ/2/6.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר־שבע, רמות -

 גוש 38063 מגרשים 1200, 1204.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקווי בנין ותוספת
 יח״ד.

 (5) ״תכנית מס׳ 104/03/5¿50־, שינוי לתכנית מסי 04/03/5ו/
 11א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, אזור
 תעשיה, דחי יצחק נפחא - גוש 38051.
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 שם המבקש
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח הפטירה

 9649/96 ק־ני ברנללה 51091 קרני נפחלי
 9651/96 נלראי שושנה 301096 הרץ אלכסנדר.

 9654/96 הלל שמחת 811.96 ברמן איזה ־חרה
 9655/96 גוטלד חנה 30.9.96 ודדה גתזלר •

 9660/96 ארנט ארנה 28.11.96 דפנה ש7̂ז
 9665/96 בוחבסקי רודה 9.94& טיטנשטיין סימה

 9672/96 שייך בניה 1611.96 סופר שאול
 9673/96 מנהייס בוזנהרד 61.95 נבריאלה שלוי

 9676/96 ירוחם מזל S11.96 א1דה חלפין
 9678/96 קסירר קרי׳סטינה 4.11.96 יוסף קסירר

 9679/96 פרוימן מדים 2LS89 ט־דימן אברהם
 9681/96 קחסהבר גזה 1a9.96 אבנר גולרשטיץ

 9684/96 לוי מאד 2511.96 ניםים לביא

 9691/96 אחה רבקה 26.11.96 קמחי ?*•אק

 ירושות

 9043/96 עופר פרץ 1696 ישראל פרץ
 9534/96 וחל ונטודה 7396 חיים וחל

 9505/96 אח^ון שרה 111.96 סובה דניס
 9506/96 בלומנטל פולה 231096 אריאלה כהנא

 9508/96 חביב נגיה 195¿ דוד חביב
 9509/96 סעדה אלדזו 51386 נצחיה מזרחי
 9511/96 כרמא־ ישראל 19396 ברמ̂״ שרה

 9513/96 ושקוביץ pun 51.95 חד רשף
 9514/96 ףייס אילן 141096 נחת ריים

 9S15/96 קירשנבאום חזה 1411.96 פיסטריך גניה
 p 9517/96 עטר יעקב 7396 ק עטר מנעה
 9520/96 וקוף Tho 11396 אסתר פיאטוך
 9521/96 פוקלר נתן 1.74 ו פוקלר יהודה

 9523/96 אקהייזו־ יצחק 25584 אקהייזר סופיה
 9525/96 פודטנוב טטיאנה 41.96 נעמי זריז

 45/96ו8 גאנם רניא מוסטפא 171 גאנם חסן רגיא
̂ימה קוקו  8478/96 נעים מכו 6296 ס
 9552/96 שודץ עזרא 141195 יהודית שדור
 9554/96 טוביה 11.93 מ>£ן מלכה
 p7u 95S5/96 רחל CL87 27.1 מאן מלכה

 9560/96 שלוים יחזקאל 151096 אברמוביץ אריאאז
 9562/96 מישאל אליהו 211195 מישאל ויקטוריה

 9564/96 פלדרוס משה 131Q96 פלדרום שרה
 9567/96 פרישוף בלדוין 1810.96 פרישוף קו&ז לונה

 95£S/96 עקנץ יוסף 28A96 ג׳י ונסנט עקנץ
 9569/96 מנצח־ חזל 241.95 י ניצה נצחיה אדטו

 9572/96 שפיצו־ הבריך 249.96 אוה שבש
 9574/96 לח־ נדמה 1an.96 עמם־ נינה

 9575/96 דחם אסתר 111.96 יולביץ חנה
 9576/96 דהוקי ימימה 7194 יואב דהוקי
 9577/96 חעל סועם 26.133 חנגל אמנון
 9578/96 חנגל שוע 15395 ועגל אמנון

 9579/96 יעקובוב חנה 169.96 אליהו יעקובוב
 9580/96 קמר שוהם 2011.96 אייל קמד

 9581/96 זעחד נדם 1.11.96 חקוה זעחד
 9583/96 זאגץ מריה 1a1a96 לוםקי סדניה

י בתל־אביב ז ט המחו פ ש מ  . בית ה

( ך ש מ ה ת ( ו ע ד ו  ה

 תאדך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת ו א ו ו  צ

 9559/96 קחלובסקי שמ1אל 11.7.96 לאה קחלובסקי
 9541/96 מדת רחמן 18393 מדת רחל

 43/96» זייף צילה 249.95 סיטוחה גלינה
 9544/96 לבי משה 281280 , יהוחת פינטר

 9551/96 דויטש בנימין 21.889 אחה דוחן
 9555/96 חיטש מלכה 22S96 אחה דוחן
 9556/96 מנקם אתקה 111.94 חנוך מנקס

 9557/96 מםטברים יוסף 311.94 ו עלמה וגנר שכטר
 9558/96 מסטבויים סימה 49.9S עלזה וגנר שכטר

 9559/96 קרי מיכאל 2Q11.96 יהודית וחדי
 9561/96 נרבח יוס טוב 31.1a96 פרומה לרעו־

 9563/96 וינר רבודה 1511.96 אברהם גרינברג
 9566/96 פישקו שמחה 9.1096 י פישקו אברהם
 9568/96 שליימן יעקב 7396 שליימן כרמלה
־  9571/96 . אלטשול־ אסנת 29.1096 יצחק אלטש̂ו

 9570/96 כהן איטה 31.7.96 ניד כהן
 9573/96 מוצפי נעימה 611.96 ולכה הרוץ

 9582/96 ווטש פרנציסק 10396 פני נעמי מאזה
 9588/96 . בק רות מחה 111.96 רחל טוק

 9590/96- עחן שושנה 29.1096 . אייל שלו
 9S91/96 מייזנברג מרק 10111.96 אדלה מייזנברג

 9592/96 מדטוחן רבקה 10596 נחמן מטוחן
 9594/96 לאוזין אסתר 3696 ססיל אחיה
 9595/96 . חניצה צפורה 7396 דוניצה יוסף

 9596/96 קירשנר אברהם 24587 רם אורן
 9597/96 לוי שום 7.77 אליהו 7^י
 9598/96 פוקס שמעון 16196 ירון מקס

 9M0/96 אפל יהודית 1.11.96 דבזדה רביצקי
 9605/96 בנימיני חנה 611.96 . יצחק אגיוף

 6/96«9 סתגה סונבול 211.94 בנבנישתי אברהם
 0/96ו96 ברבר יצחק 21.1096 גמה ברם־

 9613/96 סמיונוב לאה 1Q1Q96 בתיה שפירא
 8/96ו96 שוקר אשר 2511.95 שוקר פליציה
 9619/96 . קולקה רגינה 231096 דניא^ז אביב

 9624/96- טמקין מאיר 1a1a96 מרים טבזקין
 9625/96 וינשטו׳ק אהרן 94&10 רחל זלי׳קוביץ
̂קוביץ  9626/96 וינשטוק חנה 811.96 רחל ז7

 9632/96 ג?£־ יעקב 151195 קחמינסקי אינה
 9615/96 לייט צ׳ארלס 19.1078 מעון לתינוקות

 קרית צאנז
 9634/96 דק ישראל 19395 דק ציפה
 9635/96 פנצוק יצחק 1Q1096 חן פנצוק

 9639/96 עזרא אסתר 24A96 עזרא אברהם
 9640/96 זלינגר פירה 14396 נחום ניר

 9642/96 שטרמד סבינה 1611.96 לבנזק מכס
 9644/96 לצקי אלכסנדר 11.7.96 יהודית לצקי

 9646/96 וינצקי לב 2111.96 איונקין אמיליה
 9648/96 באום סולומון 89.96 ״ יורם באום
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 חאריך
 מסי תיק שם המטח הפטירה שם המבקש

 9667/96 ק אפרים אהובה 570 עדנה קמנצקי
 9668/96 ם״קוביץ אי׳־ז׳־ק 28.9.96 חגית ברקוביץ

 9669/96 מ1וא• אשר 81086 אביאל איר לב
 9670/96 איליונסקי רחל 107.96 יעקב איליוונםקי
 96/ו967 פיס קל״ה 13195 ק ארד טח -

- אלגרינה
 9694/96 קופר שלמה 21696 אילנה קופר

 9674/96 צרפתי אסתר 21196 י שמואל צרפתי י
 9675/96 וישר מקם 7.1067 אנדה אן פו&ןמן

 9680/96 סויפר חיים 21096 •ויפר פיגה
 9682/96 שקדף שושנה 111096 עם־ דליה
 9663/96 מזרחי שמחה 81096 גדעקי יפה

 9685/96 פרידמן יצחק 12a95 פחדמן מינה
 9686/96 אבגלר קלרה . 264.92 י אסתר שדה איזבסק י

 9687/96 ירושלמי חנה 2211.96 משה ירושלמי
 9688/96 צנעני שלמה 27.1096 תמיה צנעגי
 9689/96 שולמירסקי ברכה '109.96 שרה פרידמן
 9690/96 בל»יס יוסף חיים 1A92 מדי בלאיס
 9692/96 לדדר אברהם 1396 אסתר לדוד
 9693/96 ליטאי משה 161096 אודה ליטאי

 עי סלימוןיצ׳רניאק, רשמת

 הודעות בתי הדין הרבניים

רי בתל־אביב ו ן הרבני האז  בית הדי

ת . ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש
 תאוץ־

 מס תיק שם המנוח הפטירה

 156 חסד יפה כיב אייר כרה ברוריה ת
 49ו חסד שמואל י״ט אח נדב ברוריה ח

 355 חבינשטיין מדרבי כד חשון נ־1 משה רובינשטיין
 602. בנח רבקה כ־ו תשרי מיג בנח במוריציו

 451 יגר יצחק ביב חשק נמ מנחם יגר .
 549 מיבלשוילי מריה כ־א אלול גיב מיכאל מיבלשויא

 985 רגיניאנ! רחל כ־ז אב נ־ו פורטונה וינר
 975 רגיניאגו חוסים ייב שבט נדב פוויטונה וינר

 412 אתפחד ראוק י־ז חשק נ־ז צטז־ה ארנפוד
 248 פוקשנר אסתר ד תשרי נ־ז יצחק פוקשנר

 138 אטש ישראל נסים ט־־ז שבט שים תברט אטש
 407 חפא רחל דד ניסן נ־ה זהבה חדד
 210 ביר דח־ ט־׳ו כסא נח יצחק ביר
 076 פלח אליהו כד חשון נ*ז סינה פלח

- ר תשרי נח ודי אפוטקר  361 אפ1טקר יולי1.•
 914 אבידן שלומית י־א אח נ־א אזדנה אבירן

 655 מלבסקי שמואל כ־־ח חשק נ׳־ז פנינה מלבסקי
 154 אלחם סמי ר כסלו n רחל אלחם

י בתל־אביב ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

( ך ש מ ה ת ( ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מס• תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 9585/96 דביל חוה 111.96 מורט נחב
 9586/96 דביל יעקב 61279 מורנו נחב
 9587/96 חד ברבה 141096 חיאל דוד

 9589/96 ויסמן חיים 1.78 יהודית ויסמן
 9593/96 זיקרי יקוט 185.94 רחמים דקרי
 9599/96 מלאכי שלום 29.96 מלאכי ישי

 9601/96 יעקובי מלכה 194.84 יעקובוב יקותיאל
 9602/96 חמנט אידנה 19.9.96 גבריאל סנן
 9603/96 'גינצברג יפה 27.1092 חיה ברטוב

 9604/96 גינצברג קלמן
 שמעק 15.7.96 ברטוב חיה

 9607/96 אבו חק םולימאן 23.92 מרים סואכנאן
 9608/96 בוטה חיים 119.96 מאד בותה

 9609/96 ביתן יואב 1511.96 חתן דוה
 9611/96 טננצופ זנטה 119.78 טנבצפ בחך

 9612/96 םמיונוב גבריאל 231.90 בתיה שפירא
 9614/96 םירוטוז רהל 17.9.96 שרה טסא־

 9616/96 הולנח פודת 131135' אביבה צלקה
 9617/96 נמדי אאע1ר 19.896 יוסף נמדי

 9620/96 אבו סלם יחיא 21394 אבשלום מנשה
 9621/96 טסבאום וחל 29.9.96 תגית אבידוו־

 9622/96 מנעד רתמה 252.96 אליהו עד
 9623/96 מנצור נאגי 123.95 י אליהו צוד

 9627/96 איציק אברהם 101195 לאה אלחב
 9628/96 חיטש אליהו 29395 נאץ רבודה

 9629/96 מימון גרציה 31395 יהודה מימון
 9650/96 מימון מרדכי 221094 יהודה מינדן

 9631/96 רמבינסקי מנדל 27.1096 טובה ועבינסקי
 9636/96 איוק אברהם 281.92 אבנר איוק

 9637/96 פיאטקים אוסקר 2111.96 רחל פיאטקס
 9638/96 גלאם חנה 5393 גלאם בנימין
 9641/96 עובדיה עמרם p 1511.96 עמי כלב
 9643/96 מיזדניק שינדלה 11396 . הובטח רמץ

 9645/96 נחשק דוד 811.96 נחשק אורנה
 9647/96 פסי יעקב נק 251096 ישעיה פסי

 9650/96 שילה מיכל 161096 שמואל.שילה
 9652/96 דםדי אליהו 25396 דמדי פרננצ
 9655/96 ק ציק שמחה 24196 מיקה חנת

 9656/96 בורשטיין במילדה 19.1096 אביגחר אורלי
 9657/96 מדובה ישואל 21896 משה םיק

 9658/96 קב גוטקק מניה 126.96 גוטקץ גביש
 9659/96 מר אפרים 111.96 אדה סגל

 9661/96 סירל בתיה 17.1.96 דמןה אלדד
 9662/96 סירי יחיא 3586 רבקה אלדד

 9665/96 איזאק ליהקה 17196 אליעזר איזאק
 9664/96 קק יוסף 311.96 גילה קרן

 9666/96 חלסצי יעקב 3011.96 חלסצי חיים
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ע ב רי בבאר ש ו  בית הדין הרבני האז

ת ו ע ד י  ה

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

 תאריך
 מס תיק שם המנות הפטיחיז שם המבקש

 5ו8ו בדומם־נ שרה 301096 ברומברג אהרון
 8254 כp דוד 8.9.94 כהן סימונה
 7919 איפדגן שלום W&.17 איפרגן חד
 7927 איפרגן אסתר 16.7.90 איפרגן דח־
 3823 שטיין סופיה 19.11.94 איאה נד

 5488 סויסה נסים 16195 סדסה רחל
 3493 שרביט אלישע 118.96 שרפס יהודית

 5446 משה חנה הדסה 111.96 משה יצחק
 8300 שקירבאי ליה 21.1195 גבוניה נעה

 «47 מולו בסקי לאזניד 201096 מזלדבסקי לאה
 0788 מגרים־ מרדכי 141096 מגריבי רבקה

 שלמה קליין, המזכיר הראשי

בות רי ברחו ו י האז ץ הרבנ ר  בית ה

ת ו ע ד ו  ה

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

 תאריך
 מס תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש
 0196 מיכאל מאד סלים י׳־ב אחב ברו קאשי אבלי!
 96ו0 ביטרמן אשר ט׳ חשון נח םטדמן יצחק
 9594 קסלר מנחם כ־ד תשרי נח עומר אסתר
 8061 חן יהודית י״א חשק נח עוד דגנית
 9056 המשטין חיה י־ אייר ש־ן הון ראובן
 9049 הודנשטין אריה י־ח חשין נח הרן ראוק
 7211 אקר צדלס כ־ג חשון נח אקר אדיח

 2758 אטינגר עמנואל ד כסלו נח אטינגר אסתר
 1818 מוסקדביץ פני ביט אב נח מוסקוםץ םדסל

 2905 וקוטו סלומון כיא תשרי נח זקוטו חביבה
 0805 חנבוביץ שמ־אל כ־ב אדר א־ לידו גרייבר רחל
 2731 וויס איסלאו ייא שפט נח וי־ס אגנטה

 1554 נרינגרס שבח ל שבט n גחנגחז דטדה
 9717 מרקוס פרץ ב*ג טבת נ־ג פאומ1 רחל
 7469 מדהלה שלמה ב• כסלו מיס קהת ברכה
 7477 מו יו ולו! רזיה כזב טבת נו קהת ברכה
 0225 כהן נסים מאד בע תמוז נח כהן איבאת

 6603 הבט עדה m כסלו נח הכט דגמתו־
 0715 קםיוד ישדאל י־ט חשק נח ^זירר שאמה

רי בתל־אביב ו ן הרבני האז ת הדי  בי

( ך ש מ ה ) ת ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח הפטדה שם המבקש

 837 אפשטיין חד כ׳ סיק נ־ו רינה אפשטיין
 731 חס רבקה י־א אייר ביו גרשזן דס
 203 דם שלוס אליעזר נח סיד! נח־ ברינה דס
 p 948 חד יי אאל נ״ו רבקה כץ

 369 קסטד ניטה בי חשק נח יקותיאל ריבקין
 032 חרוש אברהם ח׳ אלול ברד מטילדה החש

 196 פישר מרים
 צציאה ד חשק נח תמרה רשף
 515 בנימין חד י־ב אד־א ניב פנינה קסא־

 עובדיה ו אי
 מנהל היחידה לעזבונות ויחשות

ד ו ד ש א רי ב ו ן הרבני האז  בית הדי

ת ו ע ד ו  ה

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

 במי תיק שם המנות הפסידה שם המבקש
 34ו3 אברם סימון 1811.96 אברם אגדי
 9482 בלפור מיכאיל 2aa55 בלפוד אלה

 נסים אדדי, המזכיר ח־־אשי

ן ו ל ק ש א רי ב ו י האז ת הדין הרבנ  בי

ת ו ע ד ו  ה

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

 מסי תיק שם המוח רפטירה שם המבקש
 0406 מיבאזון איטה

 בתדלי 1996 מיבלסון אלכסנדר
 1679 קאכמן יעקב 10.11.96 קאכמן ריבה
 1948 שופל צבי 2111.96 שופל ראוק
 3575 בנעים דק 199S בנעים רחל

 אברהם מרץ, המזכיר הראשי

 דעך ט־נביץ, מזכיר ראשי
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 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 תיק אזרחי 1564/96

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמיג-ג98ו,
 ובענין פירוק חברת פילור תעשיות טקסטיל בעימ,

 והמבקשים: עובדי פילור תעשיות טקסטיל בע״מ, עיי.
 ביכ עו־ד אהוד שילובי, ממבטחים מוסר לביטוח סוציאלי

 של העובדים בע־מ, רח׳ רוזנבאום 4, הל־אביב 34079

 נמסרת בזח הודעה, כי ביום 6 ו באוגוסט 996 ו הונשה
 בקשת לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 21 בינואר 1997 בשעה 11.00.

 בל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 11.00 ביום 20 בינואר 1997.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהוד שילובי, עו״ד
 בא־כוח המבקשים

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית הממםט המחוזי בתל-אביב

ם י פ ת ת ש מ ם ו ת בושי ו פ י ס ד א ע ו מ ק ו רו י פי ו ו  צ

 פח/6207, היא 24/95ג
 שם החברה: ליאון ניאק ישראל בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 4־98562ו־ו5.
 מען משרדה הרשום: איתמר בן אב־י 16, ראשק־לציס-

, 9 9 5 M  תאריך הגשת הבקשה16: .
 תאריך מתן צו פירוק: 10.6.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ר בשבט
 התשניז(14.1.1997/ ברחי בן־יהודה 14, תל־אביב: בושים

 בשעה 13.30: משתתפים בשעה 13.45.

 פח/6214, ת־א 108/96
 שם החברה: ביג בן בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 3־061041־51.
 מען משרדה הרשום: דרך יפו 6-7, תל־אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 5.11996.
 תאריך מתן צו פירוק: 19.6.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ז׳ בשבט
 התשב־ז(15.1.1997), ברח׳ בךיהודה 14, תל־אביב: נושים

 בשעה 13.00: משתתפים בשעה 13.15.

 כ־ח בכסלו התשנ־ו(9 בדצמבר 1996)

 מסף זילביגר
 סנן הכונס הרשמי

ת פ צ י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

ת ו ע ד ו  ה

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

 היק 181/שנ־ז
 בענין ירושת המבות אברהם לוי, שנפטר ביום כיו

24.11.1989Xבחשון התש־ן) 
 המבקשים: בניו ובתו.

 תיק 182/שנ־ז

 בענין ירושת המנוחה זוהרה לוי, שנפטרה ביום כ־נ
4.11.1996Jבהשון התשנ־ו) 

 המבקשים: בניה ובתה.
 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 288/96

 בענין פקודת החברות [מסח חדש], התשבדג-ג198,
 ובענין פירוק חברת אנ.די.סי. יצרני תכשיטים בע־מ

 (בכיבוס נכסים/
 והמבקשת: בנק לפיתוח החעשיה בישראל בע־מ, עיי
 ביכ עו־ד מרדכי רוטנברנ, מ־בית אסיה״, רח־ דפנה 2, תל־

 אביב 334ו6, טל׳ 6972723־03, פקס׳ 6972890־03.

 במסרת בזה הודעה, כי ביום 24 באפריל 1996 הוגשה
pבקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים (פש־ר 125/96) לפ 
 את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו הועברה לדיון
 בתיק פש־ר 288/96 בבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו
 ותישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 13 בפברואר

 1997 בשעה 09.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו 1ה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הביל לא יאוחר מיום 5

 בפברואר 1997.
 לבושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מדרבי רוטנברג, עי־ד
 בא־כוח המבקשת
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 מען משרדה הרשום: רה׳ דוד המלך 1, הרצליה פיתוח.
 תאריך הנשת הבקשה: 1996.ו.31.

 תאריך מתן צו פירוק: 996ו.ד.3.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ביה בשבט
 התשנ־ז(2.2.1997), ברחי בךיהודה 14, תל־אביב: נושים

 בשעה 13.30: משתתפים בשעה 3*13.

נה  צווי כיבוס ואסיפה ראשו
 פר/11730

 שם החייב, תיאורו ומענו: גרבש נ׳ יחיאל, ת־ז 7249048,
 עורך דין, רדו׳ נורדאו 23, הרצליה.

 ביח המשפס המחוזי: תל־אביב, ת*א 444/93.
 תאריך הגשת הבקשה: כיו באלול התשנ־ג (12.9.1993).

 תאריך מתן צו כינוס: כיס בסיון התשנ־ו (16.6.1996).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ד־ בשבט התשנ־ז
 (12.1.1997), בשעה 3.30ו, במשרדי הכונס הרשמי, רדד בך

 יהודה 14, תל־אכיב.

 פר/11729
 שם החייב, תיאורו ומענו: אשכנזי שמואל, ת*ז 38088808
 עוסק בעבודות מזדמנות, רח׳ פפר יוסף 11, פתח־

 תקוה.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 18/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כ־ד בטבת התשניו (16.1.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: כ״ה בסיק התשנ־ו (12.6.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י*א בשבט התשנ־ז
 (19.1,1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בך

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11744
 שם החייבת ומענה: אוחנונה םולנג׳, ת־ז 26861583, רדד

 זכריה מדר 28, רחובות.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת׳א 20/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כיד בטבת התשניו (16.1.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: כ־ז בניסן התשניו(16.4.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ג בשבט התישנ־ז
 (21.1.1997), בשעה 15.30, במשרדי הכונס הרשמי, רדד בן־

 יהודה 4 ו. חל־אביב.

 פר/11746
 שם החייב, תיאורו ומענו: אוחנונה דוד, תש 23651946, ניהל

 עסק לממכר משקאות, רח־ טשרניתובסקי 40, רחובות.
 בית המשפט המתתי: תל־אביב, תיא 22/96.

 תאריך הגשת הבקשה: ב־ד בטבת התשניו(16.1.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: ב־ז בניסן החשנ־ו (16.4.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ייג בשבט התשנ־ז
 (121.1.1997, בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 ב־ז בכסלו התשנ־ז(8 בדצמבר 1996)
 יוסף זילביגר

 סגן הכונס הרשמי

 צווי פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
 פח/6250, תיא 33/96

 שם החברה: זיו־הן תעשיות תכשיטים (1995) בע־מ -
 בפירוק.

 מסי החברה: ח־פ 3־211489־51.
 מען משרדה הרשום: הירקק 37, בני־ברק.

 תאריך הגשת הבקשה: 21.1.1996.
 תאריך מתן צו פירוק: 996ו.4.7.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י*ב בשבט
 התשנ־ז(20.1.1997), ברת׳ בן־יהודה 14, תל־אביב: נושים

 בשעה 13.30; משתתפים בשעה 15.45.

 פת/6224, ת־א 498/95
 שם החברה: רם פלסטיקה תעשיות 91 בע־מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: חיפ 51-162241-7.
 מען משרדה הרשום: ברם מהר־־ל, ד־נ חוף הכרמל.

 תאריך הגשת הבקשה: 18.12.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 50.6.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י־ד בשבט
 התשניז(22.1.1997), ברח׳ בן־יהודה 14, תל־אביב; נושים

 בשעה 13.00: משתתפים בשעה 13.15.

 פח/6247, ת־א 11/96
 שם החברה: הסינית הכשרה בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 9־186972־ו5.
 מען'משרדה הרש1ם: רח׳ המרד 29, חל־אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 11.1.1996.
 תאריך מתן צו פירוק: 4.9.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ט־ו בשבט
1 ברח׳ בן־יהודה , תל־אביב; נושים 4 2 3 . 1 . 1 9 9 7 X ) ז ־ נ ש ח  ה

.s15.4 בשעה ¡ 13.30משתתפים בשעה 

 פח/6219, ת־א 132/96
 שם התבדה: טיירל יצירות מולטימדיה בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ה־פ 5*51-180364.
 מען משרדה הרשום: רח׳ ביל־ו 38 תל־אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 20.3,1996.
 תאריך מתן צו פירוק: 1.7.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות השעה והמקום: י־ט בשבט
1 ברח׳ בן־יהודה , תל־אביב: נושים 4 2 7 . 1 . 1 9 9 7 X ) ז י נ ש ח  ה

 בשעה 1330; משתחפיס בשעה 1145.

 פח/6226, ת־א 307/95
 שם החברה: אלום רר1ם ביש (1983) בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 5*51-097044.
 מען משרדה הרשום: אזור התעשיה יבנה.

 תאריך הגשת הבקשה: 6.8.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 7.7.1996.

 מועדי האטיפות הראשונות, השעה והמקום: כיב בשבט
 התשניז(30.1.1997), ברח־ בךיהודה 14, תל־אביב; נושים

 בשעה 13.00; משתתפים בשעה 13.15.

 פח/6228. ת־א 81/96
 שם החברה: בונוביל (1995) בעימ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 8*220679־ ו5.
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XM.10.199«) תאריך מתן צו כינוס: יש בחשץ התשנש 
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט־ו בשבט התשנש
 (23.1.1997), בשעה 1330, במשרדי הכונס הרשמי. רח־ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/1738ו
 שם החייב ומענו: קליין אהרון, תש 22140131, שד׳ הציונות

 49, אריאל.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 110/96.

 תאריך הגשת הבקשה: י*ד באדר התשנ־ו(5.3.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: י׳ בתמוז התשניו'(27.6.1996/

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ח בשבט התשנש
 (24.1.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח־ בך

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11737
 שם התייבת ומענה: שמעוני אריאלה, תש 36453616 דת׳

 ראובן ובת שבע 9, ראשון-לציץ. ;
 בית המשפט המתוזי; חל־אביב, ת־א 80/96.

 תאריך הגשת הבקשה: ט־ז בשבט התשנ־ו (994ו.6.2).
 תאריך מתן צו כינוס: ט׳ בתמוז התשנ־ו(26.6.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בשבט התשנש
־  (28.1.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ ק

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11736
 שם התייב ומענו: שמעוני יואב, תיז 30571694 רח׳ אריה בן

 אליעזר 3 רמת־נן.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיא 79/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כ־ב בשבט התשנ־ו(12.2.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: ט׳ בתמוז התשנ־ו(26.6.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בשבט התשנש
 (28,1.1997), בשעה 1330, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11790
 שם החייבת ומענה: כרם יפה, תש 47504410, רח׳ הדוגית 7,

 בת ים.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 360/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כיא באב התשניו(4.8.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: ביט בחשp התשנש (11.11.1996).

 היום המקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בשבט התשנש (997ו.ו.28/
 בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.

 פר/11789
 שם החייב, תיאורו ומענו: כרם עובדיה (חסוי/ חש

 46856811, ניהל בית דפוס, רח׳ הדוגית 7, בת ים.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 359/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כיא באב התשניו (996 ו.63).
 תאריך מתן צו כינוס: כ״ט בחשק התשנש (411.11.1996

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ב׳ בשבט התשנ־ז
 (28.1.1997¿ בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, דחי מ*

 יהודה 14, תל־אביב.
 כש בכסלו התשנש (6 בדצמבר 1996)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

ה נ  עווי כינוס ואםי&ה ראשו
 פר/1747ו

 שס החייבת ומענה: אותנונה גלית, תש 24831232, רה׳
 טשרניחובסקי 40, רחובות

 בית המשפט המתתי: תל־אבי־ב, תיא «23/9.
 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ד בטבת התשניו (16,1.1994).

 תאריך מתן צו כינוס: בש בניסן התשנ־ו(16.4.1996/
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ג בשבט התשנש
 (21.1.1997), בשעה 330ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/1745ו
 שס החייב ומענו: אוחנונה יעקב, תיז 44841575 רח׳ זכריה

 מדר 28, רחובות
 בית המשפט המתתי: תל־אביב, ת־א 96/ו2.

 תאריך הגשת הבקשה: כ־ד בטבת התשניו (16.1.1996).
 תאריך מתן צו כינוס: כ־ז בניסן התשנ־ו'(16.4.1996/

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ג בשבט התשנ־ז
 (21.1.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ רן־

 יהודה 14, תל־אביגג

 פר/769ו1
 שם החייב, תיאורו ומענו: ששץ שלמה, תיז 3473436 ניהל

 עסק לתכשיטים, רת׳ ויצמן 39 חולק.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 339/96

 תאריך הנשת הבקשה: כ־ס בחמת התשניו(16.7.1996).
 תאריך מתן צו כינוט: כיד בתשרי התשנש (7.10.1996),

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ג בשבט התשנ׳ז
 (21.1.1997), בשעה 330ו, במשרדי הכונס הרשמי, רדד בך

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11734
 שם התייבת תיאורה ומענה: מסיקה קלודין, תש 13193651,

 ניהלה מזנון-מסעדה, רח׳ דרך נמיר «9, תל־אביב.
 בית המשפט המחתי: תל־אביב, ת־א 151/96.

 תאריך הגשת הבקשה: ייב בניסן התשנ־ו(2.4.1996/
 תאריך מתן צו כינוס: ס• בתמוז התשנ־ו (26.6.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ייג בשבט התשניז
־  (21.1.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ ק

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/797וו
 שם החייב, תיאות ומענו: עידה דניאל, תיז 33381133 ניהל

 חנות בגדי ילדים, רח׳ הצפצפות ו2, הרצליה,
 בית המשפט המתוזי: תל־אביב, ת־א 303/95.

 תאריך הגשת הבקשה: כיה בתמח התשנ־ה (23.7.1995).
30.10.1996X תאריך מחן צו כינוס: יש בחשון התשנש) 
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט*ו בשבט התשנ־ז
 (23.1.1997), בשעה 1130, במשרדי הכונס הרשמי, רת׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פו־/11796
 שם החייבת ומענה: עידה ויקטוריה, תש 38423054 רח׳

 הצפצפות ו4 הרצליה.
 בית המשפט המתתי: תל־אביב, תיא 304/95.

 תאריך הגשת הבקשה: ייא בתמוז התשנ־ה (9.7.1995).
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 פר/11791
 שם התייב, תיאורו ומענו: אמיתי עמירם, ת*ז 6787279, ניהל

 גן אירועים, רה׳ בבלי 39, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת־א 309/95.

 תאריך הגשת הבקשה: ז׳ באב התשניה (38.1995).
.(s)11.1996.1 תאריך מתן צו כינוס: ב׳ בכסלו התשניז 

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ־ב בשבט התשנ־ז
 (30.1.1997¿ בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ ק־

 יהודה 14, תל־אביב.

 ביטול צווי כינוס ופשיטת רגל
 פר/11443

 שם התייב, תיאורו ומענו: זלמן שמחה, ח־ז 35547061 ניהל
 עסק ליבוא וייעור, בפר טרומן.

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיק אזרחי 518/92.
 תאריך מתן עו כינוס: 24.5.1993.

 סיבת הביטול: הסדר.

 האריך הביטול: ט־ו בכסלו התשנ־ז (26.11.1996¿

 פר/11366
 שם החייב, תיאורו ומענו: לדרמן תיים, תיז 10949717, בעל

 חברת מחשבים, רח׳ ביאליק 164, רמתיגן.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיק אזרחי 266/92.

 תאריך מתן עו כינוס: 1.11.1992.
 סיבת הביטול: הסדר.

 תאריך הביטול: י־ב בחשק התשנ־ו(995 ו.5.11).

 פר/11499
 שם החייב, תיאורו ומענו: חזז יעקב, ת״ז 60656519, בעל

 קיוסק, רה׳ השלושה 45, בת ים.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיק אזרחי 118/93.

 תאריך מתן עו כינוס: 25.10.1993.
 סיבת הביטול: הסדר.

 תאריך הביטול: ד׳ בתשרי התשנ־ז (17.9.1996¿

ת פשיטת דגל  הודעות על הכרז
 פר/664ו1

 שם החייב, תיאורו ומענו: דרופייבסקי אברהם, תיז
 64337231, ניהל מתפרה, רח׳ קדמן 10, חולון.

 בית המשפט המתוזי: תל־אביב, ת־א 259/95.
 האריך עו כינוס: ד׳ בשבט התשנ־ו (25.1.1996¿

 תאריך מתן עו פשיטת רגל: כ׳ בכסלו התשנ־ז(1.12.1996).
 פר/679ו1

 שם החייב, תיאורו ומענו: רוזן הנרי עבי, ת׳ז 37618660
 פקיד, רח׳ הגאולה 9 ו, הוד השרץ.

 בית המשפט המתוזי: תל־אביב, ת־א 178/93.
 תאריך עו כינוס: ב׳ באדר התשניו (22.2.1996).

 תאריך מתן עו פשיטת רגל: י׳ באלול התשנ־ו (25.8.1996).
 כ־ט בכסלו התשנ־ז (10 בדעמבר 1996)

 יוםף זילביגד
 סגן הכונס הרשמי

נה  צווי כינוס ואםיפה ראשו
 פר/11809

 שם החייב, תיאורו ומענו: ברקוביץ שלמה, ת־ז 27809979,
 ניהל סיטונאות, רח׳ פנחס לוין 4ו, עמנואל.

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 187/96.
 תאריך הגשת הבקשה: י־ג באייר התשנ־ו (2.5.1996¿

 תאריך מתן עו כינוס: ט־ז בכסלו התשנ״ז (27.11.1996¿
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בשבט התשנ־ז
 (28.1.1997¿ בשעה 3.30 ו, במשרדי הכונס הרשמי, רדד בן־

 יה1דה 14, חל־אביב. •

 פר/11757
 שם התייבת ומענה: לוי עביה, ח־ז 6761993, רח׳ נבעתי

 18אי, בת־ים.
 בית המשפס המתוזי: תל־אביב, ת־א 272/95.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ת בתמוז התשנ״ה (16.7.1995¿
 תאריך מתן צו כינוס: כ׳ באלול התשנ־ו (4.9.1996).

 היום !המקום לאסיפה ראשונה: כ״א בשבט התשנ־ז
 (29.1.1997¿ בשעה 1330, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 יהודה 14, חל־אביב.

 פר/11756
 שם החייב, תיאורו ומענו: לוי עיון, ת־ז 79217733, ניהל עסק

 לשלטים, רח׳ גבעתי 18אי, בת־ים.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיא 272/95.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ח בתמח התשנ־ה (16.7.1995¿
 תאריך מתן עו כינוס: כ׳ באלול התשניו (4.9.1996¿

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ*א בשבט התשניז
 (29.1.1997¿ בשעה 350ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/809וו
 שם החייב, תיאורו ומענו: נוה דוד, תיז 55360218, ניהל

 מכולת וחנות ירקות שד׳ ירושלים 35 רמת־גן.
 בית המשפט המתוזי: תל־אביב, ת־א 224/96.

 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ בםיון התשנ־ו (996ו.27.5).
 תאריך מתן עו כינוס: ייד בבםלו התשנ־ז (25.11.1996¿

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ־א בשבט ההשניז
 (29.1.1997¿ בשעה 330ו, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.

 פר/11758
 שם החייב, תיאורו ומענו: גפני אלן, ת״ז 54905302, ניהל

 עסק מסתרי, רח׳ נחל אילות 2ו, מעפה רמון.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 71/96.

 האריך הגשת הבקשה: י*ז בשבט התשנ־ו(996ו.7.2).
 תאריך מתן עו כינוס: כ׳ באלול התשנ־ו (4.9.1996¿

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כיב בשבט החשנ׳ז
 (30.1.1997), בשעה 3.30ו, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ בן-

 יהודה 14, תל־אביב. )
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 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 עו פירוק ואסיפות נושים ומשתתפים

 פח/91ו2, ת־׳א 1555/96, מס׳ פרסום 137/96
 שם החברה: מיתר (1985) חברה לעבודות עפר בע־מ.

 מם׳ החברה: ח־פ 7־00ס105־51.
 מענה הרשום: רח׳ העצמאות 40, באר־שבע 84207.

 תאריך מתן צו הפירוק: 4.12.1996.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: כיח בשבט
 התשנ׳׳ז (5.2.1997), כונס הנכסים הרשמי, שד׳ שז־ר 33,
 ביח נועם, באר־שבע: משים בשעה 10.30: משתתפים

 בשעה 11.00.

 ה׳ בטבת התשנ׳׳ז (15 בדצמבר 1996)
 ש׳ אנקור־ שניר

 סגן הכונס הרשמי

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

גה בע׳׳מ ר ארקין מפעלי ארי עז  אלי
 (בפירוק מרצון) ז־

 (ח־פ 9־072353־51) ; ־ •
 ה1דעה על אסיפה ס1פית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ׳׳ג-983ו, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 חברי החברה הנ־ל תתכנס ביום שלישי, 28 בינואר 1997,
 בשעה 11.00, ברח׳ ביאליק 2וו, רמת־גן, לשם הגשת דוית
 סופי של המפp המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה
 'נעשה בנבסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים של החברה ושל

 המפרק. י.

 דוד אלעני, רו־ח, המפרק

 ענת־טקס בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 1־135986־ו5)
 ה1דעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לפקודת התברות [נוסח
 חדש], התשמ־ג-983ו, שאסיפה כללית אחרונה של תברי
 ההברה הנ־ל תתכנס ביום שלישי, 28 בינואר 1997, בשעה
 11.00, ברת׳ ביאליק 112, רמת־גן, לשם הגשת דו־ח סופי של
 המפp המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים של החברה ושל המפרק.

 דוד אלעני, רו־ח, המפרק

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל
 פר/1562ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: טוראל אלכסנדר, ת־ז 8588592,
 יהלומן, רח׳ לוחמי הגטאות 34/14, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת־א 2/94.
 תאריך צו כינוס: ט׳ בניסן התשנ־׳ד (21.31994).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: ז׳ בכסלו התשנ־ז (18.11.1996).

ן ז דבידנד ראשו  הודעה על כוונה להכרי
 פר/11468, ת־א 1794/91, ת־א

 שם התייבש תיאורו ומענו: צרפתי משה, ת־׳ז 5406160, סוחר
 משקאות קלים, דחי בלפור 27 ו, בת ים. .

 שם הנאמן ומענו: סובל משה, רח׳ סוקולוב 26, חולון.
 סוג דבידנד: דבידנד ראשון לנושים רגילים.

 אחוזים: רגיל - (»־3.00.
 העדה: אין נושים בדין קדימה.

ן וסופי ד ראשו דנ ז דבי  הודעות על כוונה להכרי
 פר/11297, תיא 1310/91, ח־א

 שם התייב, תיאורו ומענו: אבני שמואל, ת־ז 2809960, נהג,
 • רח׳ יוחנן הורקנוס 26, תל־אביב־יפו.

 שם הנאמן ומענו: ותר רונית, רת׳ כהנמן 111, בני־ברק.
 סוג דבידנד: דבידנד ראשון וסופי לנושים רגילים.

 אתוזים: רגיל - 15.00%.
 הערה: אין נושים בדין קדימה.

 פר/11555, ת־א 252/93, תיא
 שם החייב, תיאורו ומענו: לזר ניסים, ת־ז 9768535, עסק

 בשיווק מוצרי קרמיקה, רח׳ הנביאים 4וא, בת־ים.
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, תל־

 אביב.
 סוג דבידנד: דבידנד ראשון וסופי לנושים רגילים.

 אחוזים: רגיל - 31.00%.
 הערה: בהתאם לאישור הצעת ההסדר על ידי בית־המשפט

 מיום 5.11.1996.

 פר/11524, ת־א 123/93, ת־א
 שם החייב, תיאורו ומענו: לב ארי מנשה, ת־ז 54291174,

 חוקר פרטי, רח׳ צוקרמן יצחק 9, תל־אביב.
 שם הנאמן ומענו: חסון יורם, רח׳ נחמני 26, תל־אביב.

 סוג דבידנד: דבידנד ראשון וסופי לכל הנושים.
 אחוזים: 100% לנושים בדין קדימה ו-69% לנושים רגילים.
 העדה: בהתאם לאישור העעח ההסדר עיי בית־המשפט

 מיום 9.10.1996.

 א׳ בסבת התשנ־ז (וו בדצמבר 1996)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי
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 בנק ישראל
 מאזן ליום 30 בנובמבר 1996

 (מיליוני שקלים חדשים)

31.10.1996 30.11.1996 31.10.1996 30.11.1996 

 תביעות בלפי חוץ >אדץ שגור* בסף mvm במחזור 8,889 39?,»
ץ וניידות  מטבע חו

1 36,645 38,227 התחייבויות לחוץ לארץ ץ ו  ערך במטבע ח
ת כספיים בינלאומיים* 836 839 סדו  מו

 אשראי לממשלה
ך מועדי 7,777 7,778 פיקדונות הממשלה  חוב ארו

16,355 15,711 5 י מ ו ק  במטבע מ
ץ 10,594 10,819  במטבע חו

 הלוואות 26,315 27,174
 מוניטריות 2,366 941 פיקדונות התאגידים הבנקא״נך

5,536 6,601 6 י מ ו ק  אחרות 285 322 במטבע מ
8,764 8,081 7 ץ ו  2,651 1,263 במטבע ח

13,820 14,682 
 ניירות ערך 4,754 »4,72

 פיקדונות וחשבונות אחדים' 2,391 2,544

* הון הבנק וקרן שמורת 320 320  ר/שמנות אחדים, 1,606* 642׳

53,636 53,433 53,636 53,433 

 ודעיייו:
 !1) יתרות מטבע חיץ במיליוני דולרים S»11,2 11,610 $1) פיקייו«ו0ף (2,846) (!1,66)
קדון בגין מקימ 17,417 16,157  ויוןו יגי> מל דולר ארחיב JZUO 3.2710 9י

 8יקדע ל״*וב שערים 416 426
7J4 7Í4 ant 0יקרון ב>ין רווחי חין ממכירת * 

4,fi»B 1,000 פיקדימי! לא (זילים :nto it) 6,119 6,219 אשראי צמוד לסל הממבעיוו הראשון :ni» I I ) 

n ׳«mnpv יז״לף mmp*a (7t .1V) UWACI בעד ram יל«ו גטטכע דויך>1 w 11 ל ל י נ ) 
1,001 2.0)0 n*oa 1,(91 1,11] ינישיו דולרים נויזמקים 
I.M7 1,2)6 0־גי״ם n*na (5.1221 (1.149) מסיו•!! שקלים לנוקימ 
 >ניי 6 69 «ילות מ0י(יי1 במטבע וחוץ 1בי*יאל1 4,116 «4,31

 יכישי! רולריס מהבגקיט 1מיליי>י דוליים) 1,100 1,100 7,602 7,661
 פיקז־ומון worn"• מיל התאגידים הטקאיים 479 623

1,2(4 1,0Í1 סהי־כ 
 141 מזה; וכייית משיכה מיודדות

 בקרן המטבע הביו־ל mnll) 10} 101: פיקדווויז אחריס 120 121
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