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 מינוי ועדת ערר רפואית לפי תקנות הטיס

 (רשיונות לעובדי טיס) 636

 הודעה על מינוי נציג שר הבריאות במועצה
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ל מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגי שר  הודעות ע

 הבריאות בועדות מחוזיות ובוערות מקומיות

 לתכנון ובניה 636

 הודעה על מינוי נציג שר הבריאות בועדה מקומית

 לתכנון ובניה 637

ל התליית רשיון לפי פקודת הרופאים 637  הודעה ע
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 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

 לא צמוד הניתן לציבור. 637

 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס 638

ל יבוא בהיצף 638 ל הגשת תלונה ע  הודעה ע



 .ששמותיהם מפורטים להלן להיות ממלאי מקום נוספים

 לנציגי בועדות מחוזיות לתכנון ולבניה המפורטות לצידם:

 טליה שוםברגר - מחוז ירושלים;

 ראובן שחם ושי הרר - מחוז הדרום;

 שמאי סגל - מחוז הצפון-,

 כרמל שניידרמן, רחלי דוד ודגנית איישן - מחוז חיפה-,

 ד״ר נעם יפרח - מחוז תל-אביב.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997) .

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 הודעה על מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר
 הבריאות בועדה מחוזית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק

, מיניתי את דפנה זעירה י  התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 להיות ממלאת מקום נוספת לנציגתי בועדה מחוזית לתכנון

 ולבניה במחוז הדרום.

 כ׳׳ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא

 שר הבריאות

 הודעה על מינוי ממלא מקום נוסף לנציגת שר
 הבריאות בועדות מקומיות לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק

, מיניתי את שמאי סגל, ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ת״ז 054748116, להיות ממלא מקום נוסף לנציגתי בועדות

 מקומיות לתכנון ולבניה מחוז הצפון.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 י שר הבריאות

 הודעה על מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגת שר
 הבריאות בועדות מקומיות לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק

, מיניתי את כרמן 1965 י  התכנון והבניה, התשב״ה־

 שניידרמן, ת״ז 13596556, רחל דוהית״ז 22846240, ודגנית

 מינוי ועדת ערר רפואית

 לפי תקנות הטיס(רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 60 לתקנות הטיס (רשיונות

ל החלטת בית , ובהסתמך ע  לעובדי טיס), התשכדא-1981 י

 המשפט העליון, בשבתו בבית משפט גבוה לצדק בבג״צ

 9207/96, אני ממנה את הרשומים להלן לחברי ועדת ערר

ל ל מיכאל גבאי ע  רפואית אד הוק, לדון ולהחליט בערר ש

ל רופא המינהל בקשר לבקשתו לקבלת רשיון  החלטתו ש

 טיס לכלי טיס דו-מנועי:

 תעודת זהות

005506803 

5185580 

026123067 

004871927 

01715534 

 קברניט מתי כספית

 ד״ר מאיר רייכר

 ד׳׳ר יחזקאל קן

 ד״ר אליהו שני

 קברניט רפאל לב

 קברניט איתן ראשוני 005505110

 טייס אהרון יואלי 000214227

 כיושב ראש הועדה יכהן קברניט מתי כספית.

ל הועדה לסיים את עבודתה לא יאוחר מיום ט״ז  ע
 בטבת התשנ״ח(15 בדצמבר 1997).

 ב״ח בתשרי התשנ״ח(29 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-669)

 יצחק לוי

 שר התחבורה

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 516.

 הודעה על מינוי נציג שר הבריאות במועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-48א לחוק

, אני ממנה את ד״ר יפרח ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ל נציגי במועצה הארצית  נעם להיות ממלא מקום נוסף ש

 לתכנון ובניה.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 חבל 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 הודעה על מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגי שר
 הבריאות בועדות מחוזיות לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק

, מיניתי את האנשים י ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  התכנון והבניה, ה

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307-, התש״ן, עמ׳ 168. ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התש״ן, עמ׳ 168.
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 מינוי ועדת חקירה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשב״ב-1962

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות

, והואיל והועדה המחוזית לתכנון י  (ביוב), התשכ״ב-1962

 ולבניה אזור הצפון החליטה לאשר את התכנית להתקנת.קו

, והואיל וקטע מקו זה אמור לעבור ך פ  הביוב ״גוש ת

ל המועצה המקומית דיר אל-אסד, ומכיוון  בתחומה ש

 שהמועצה המקומית דיר אל-אסד לא נתנה את הסכמתה

 לבך, אני מצווה לערוך חקירה בדבר; לשם ביצוע החקירה

 אני ממנה ועדה שהרכבה כלהלן:

 עוזיאל וכםלר - יושב ראש-,

 איברהים אבו תאיח - חבר-,

 גידי ברםלר - חבר-,

 שלום גולדברגר - חבר.

ל משרד הפנים  אםתי מנקיטה ממינהל מחוז הצפון ש

 תרכז את עבודת הועדה.

 י׳׳ז באלול התשנ׳׳ז(19 בספטמבר 1997)

 (חמ 3-2464)

 אליהו סויסה
 שר הפנים

 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 96־, התש״ם, עמ׳ 47.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972

, י  לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972
 אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 1997

 היה כמפורט להלן:

ל בסיס ממוצע 1993 - 152.2 נקודות־,  (1) המדד ע

 (2) המדד מקושר לבסיס 1987 - 368.476 נקודות-,

 (3) המדד מקושר לבסיס 1985 - 654.045 נקודות;

 (4) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 23,175,087.96

 נקודות. .

 כ״ו בתשרי התשנ׳׳ח(27 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-892)

 יוסף יהב
 הסטטיסטיקן הממשלתי

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ׳ 500־, ם״ח
 התשל״ח, עמ׳ 201.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות,

, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות  התשנ״ג-1993 ו

 ם״ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

 איישן, ת״ז 0.59726943, להיות ממלאי מקום נוספים לנציגתי
 בועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 הודעה על מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר
 הבריאות בועדות מקומיות לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק

, מיניתי את דפנה זעירה י  התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 להיות ממלאת מקום נוספת לנציגתי בועדות מקומיות

 לתכנון ולבניה אשקלון, אשדוד, שקמים, טובים (באר

 טוביה), שדרות, קרית מלאכי וקרית־גת.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 הודעה על מינוי נציג שר הבריאות בועדה מקומית
 לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

(ב) ו-  אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו
, מיניתי את ו ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  48א(א) לחוק התכנון והבניה, ה
 מיכאל גלפרין להיות נציגי בועדה מקומית לתכנון ולבניה

 אלעד ואת רוזליה פישקין להיות ממלאת מקומו.

 כ״ט בתשרי התשנ׳׳ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התשץ, עמ׳ 168.

 הודעה על התליית רשיון

 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח
ל התליית רשיון מם׳ , אני מורה ע י  חדש], התשל״ז-1976
 9737, שניתן לאילן זמיר, ת״ז 01464330, שמענו: רח׳ בורלא
ל שנה מיום ב׳ בכסלו התשנ״ח (1  56, תל-אביב, לתקופה ש
ד יום י״א בחשון התשנ׳׳ט (30 בנובמבר  בדצמבר 1997) ע

.(1998 

 כ״ח בתשרי התשנ״ח(29 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-166)

 יהושע מצא

 שר הבריאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.
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ל פי סעיף 8(ב) לחוק רשאים הצדדים להליך,  ע

 בהגדרתם בסעיף 4 לחוק, לעיין בתלונה או בכל חומר אחר

 שהומצא לממונה או לועדה, למעט מידע שקבעתי כי הוא

 חסוי.

 בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לטל׳ 6220249/265־
.02 

 י״א בתשרי התשנ״ח(12 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-383)

 אריה בר

ל פי החוק  הממונה ע

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח־1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים,
, נתתי ביום ה׳ בתשרי התשנ׳׳ח (6 1 י 9 8 8 - ח ״ מ ש ת  ה
 באוקטובר 1997) פטור מאישור בית הדין להסדר כובל

 שפרטיו הם:

 הצדדים להסדר:

 שידורי קשת בע״מ-,

 רשת חברת תקשורת והפקות(1992) בע״מ־,

 טלעד אולפני ירושלים בע״מ.

 מהות ההסדר:

ל זכויות שידורי משחקי כדורגל  רכישה משותפת ש
ל שנתיים  מהתאחדות לכדורגל בישראל, לתקופה ש

 שתחילתה בעונת המשחקים 1997/98.

 הפטור כפוף לתנאי הממונה כמפורט בהחלטה.

 הפטור פתוח לעיון הציבור ברשות להגבלים עסקיים,
 רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-41)

 דוד תדמור
ל הגבלים עסקיים  הממונה ע

 ם״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.

 הודעה בדבר פקיעה של זכות נפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

, י  אני מודיע לפי סעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-952ו

2 ביום כ״ט בתשרי ל הרשיון 237/״קשת״ ל פקיעתו ש  ע

 התשנ״ח (30 באוקטובר 1997).

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-629)

 יחזקאל דרוקמן

ל עניני הנפט  הממונה ע

 1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322.

 2 י״פ התשנ׳׳ג, עמ׳ 3815; התשנ״ו, עמ׳ 3082.

 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997

 הכוללת הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש

 אוגוסט 1997 היה 18.79 אחוזים.

 כ״ז בתשרי התשג׳׳ח(28 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

ל הבנקים  הפיקוח ע

 בנק ישראל

 הודעה בדבר תיאום סכומים

 לפי תקנות המכס, התשב״ו-1965

 בהתאם לאמור בתקנה ו4(ב) לתקנות המכס, התשכ״ו-

 11965, אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן בטור ג׳

 תואמו, והם החל ביום א׳ בחשון התשנ״ח(1 בנובמבר 1997)

 כמפורט לצדם בטור ד׳:

 טור ג׳ טור ד׳

 הסכום הקיים הסכום המתואם

 טור א׳ טור ב׳ בשקלים בשקלים

 התקנה פרטי השירות חדשים חדשים

 16(א)(2) בעד חידוש רשיון 2,774 3,016

 למחסן

 16(ב)(2) בעד חידוש רשיון 730 794

 למחסן לתצוגת

 רכב

 כ״ז בתשרי התשנ״ח(28 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-1464)

 מוטי איילון
 מנהל המכס ומע״מ

 ז
 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״ח, עמ׳ 376; י״פ

 התשנ׳׳ז, עמ׳ 1059.

 הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצף

 • לפי חוק היטלי סחר, התשנ״א- 1991

ג) לחוק היטלי סחר,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 (
 התשנ״א-1991 י (להלן - החוק), אני מודיע כי הוגשה
ל כי  תלונה על-ידי חברת אביזרי צנרת כרמיאל בע״מ ע
Carbon Steel קשתות פלדה ללא תפר מפלדת פחמן 
 בקטרים עד ל-8ו אינצ׳, מיובאים ועומדים להיות מיובאים

 מסין במחירי היצף, וכי לכאורה יש יסוד לתלונה זו.

 התלונה מתייחסת לטובין המסווגים בפרטי המכס

 73.07.9920 או 73.07.9340 לפי סיווג בצו תעריף המכס

. 2 ל טובין, התשנ״ז-996ו  והפטורים ומם קניה ע

 בהתאם לסעיף 8 ו(ד) לחוק רשאי יבואן, יצרן או ספק

ל התלונה תוך 30 ימים מיום  של הטובין האמורים להשיב ע

 פרסום הודעה זו•, את התשובות יש לשלוח לחתום מטה, לפי

 המען: משרד התעשיה והמסחר, ת״ד 299, ירושלים 91002.

 ו ס״ח התשנ״א, עמ׳ 38.

 2 ק״ת-מק״ח התשנ״ז, עמ׳ 69.
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 מם׳ התיק: 20/97/0457/6

,670LXL75 תיאור הטובין: רכב מסוג רנו קליאו, מם׳ רישוי 

.VF155710506769159 מם׳ שלדה 

 בעל הטובין: מרק הוצברג, בעל דרכון צרפתי מם׳ 38117

.93DH 

 מקום אחסנה: ממ״ן, נמל תעופה בן-גוריון.

 כ׳׳ז בתשרי התשנ״ח (28 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-964)

 מוטי איילון

 מנהל המכס ומע׳׳מ

 הודעה בדבר מועדי בחינות

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-1963

, אני  בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-1963 י

 מודיע בזה כי הבחינות בנושאים המפורטים להלן

 תתקיימנה במועדים שלצידן:

 בחינות מוקדמות תאריך

 יסודות מדידה ומיפוי

 יסודות תכנון ובניה

 לוחות שומה, עריכתם

 ה׳ שבט התשנ״ח(1.2.98)

 ז׳ שבט התשנ״ח(3.2.98)

 ט׳ שבט התשנ׳׳ח(5.2.98)

 והשימוש בהם

 יסודות הכלכלה משק ישראל * י״ב שבט התשנ׳׳ח(8.2.98)

 סדרי שלטון ומשפט י״ד שבט התשנ״ח(10.2.98)

 יסודות הנדסת בניין והנדסה ט״ז שבט התשנ״ח(12.2.98)

 אזרחית

 סופיות א׳

 חוקים ופקודות י״ט שבט התשנ״ח(15.2.98)

 עקרונות שומה א׳(מבוא כ״א שבט התשנ״ח(17.2.98)

 לתורת השמאות)

 עקרונות שומה ב׳ כ״ג שבט התשנ״ח (19.2.98)

 סופיות ב׳

 השומה למעשה - ידיעות מקיפות

 חלק א׳: כ׳׳ח שבט התשנ״ח(24.2.98)

 חלק בי: כ״ט שבט התשנ״ח(25.2.98)

 כל הבחינות מתחילות בשעה 10.00.

ל המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות  ע

 להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת השמאים, לפקס׳

 02-6244867, או לת״ד 2667, ירושלים 91024, לא יאוחר

 מיום י׳׳ז בטבת התשנ׳׳ח(15.1.1998).

 הודעה על מכירת נכס מקרקעין

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-951ו

 בהתאם לסעיף 5(ה) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-

, אני מודיע כי נמכר נכס מקרקעין מנכסי המדינה ו 1 9 5  ו

 בישראל כמתואר בתוספת.

 תוספת

 פרטי הנכם תאריך המכירה

 גוש 2077, חלקה 134/19 5.10.1997

 משרד בקומה ראשונה במרכז

 מסחרי א׳, רח׳ רוגוזין, אשדוד

 ט׳ בתשרי התשנ׳׳ח(10 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-9)

 גבי שוחט
 מנהל נכסי הדיור הממשלתי

 ם׳׳ח התשי״א, עמי 52.

 מינוי חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חבל אשר

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים 19(א)(2) ו-21

, אני 2 י , שהואצלה ל ו  לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ממנה את מונל כהנא ואת אביק כוכב להיות חברים בועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר.

ל ציון שלומי וחיים ברום כחברים בועדה 5 ש  מינויים
 האמורה - בטל.

 י״א בתשרי התשנ״ח(12 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-7)

 יעקב אפרתי
ל משרד הפנים  המנהל הכללי ש

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י״פ התשנ״ו, עמי 3072.

 י״פ התשנ״ז, עמי 4358.

 הודעה בדבר חילוט טובין

 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא

, כי הטובין המפורטים להלן, ו  [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 שמען בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה

 האמורה, מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא,

:21939 

 ק״ת התשכ׳׳ג, עמ׳ 1443.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 624.

 2 ע״ר 1939, תום׳ 2, עמ׳ 1201; ק״ת התשי״ט, עמ׳ 541.

 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997 639



 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ ו  והבניה, התשב״ה-1965

 ד/313,^שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 761, התש״ך, עמ׳ 1377, מוסרת בזה הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע

 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור

ל רכישת הקרקע האמורה.  וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת ע

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,

ל  תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה ע

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו

- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה

 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 קרקע ברובע ד׳, חלק משד׳ יצחק הנשיא, כלהלן:

 גוש גוש חלק שטח

 חדש קודם מחלקות במ׳׳ר

6,478 3 2068 2189 

809 5 2068 2189 

 היעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, בנין עירית
 אשדוד, הקריה, רח׳ הבנים 12, אשדוד, וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בתשרי התשנ״ח(28 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-2)

 צבי צילקר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטןז מם׳ י  והבניה,.התשכ״ה-1965

 37/152/03/4, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3880, התשנ״א, עמ׳ 2579, מוסרת בזה הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להלן - הועדה), הודעה

 ו ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל.

ל תשלום האגרה ומקום הבחינה תישלח לכל  הודעה ע

 נבחן ביחד עם כתב ההרשאה לגשת לבחינה.

 כ״ז בתשרי התשנ״ח(28 באוקטובר 1997)

 אבישי ספיד

 יושב ראש מועצת השמאים

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 י וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אילת (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק

, ובהתאם לתכנית מפורטת ו  התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מם׳ 16/101/02/2 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר

 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2897, התשמ״ג,

 נמסרת בזאת הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת

 דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

ל רכישת המקרקעין.  לישא וליתן ע

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן

ל כך, נדרש  במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי ע

 לשלוח לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו

ל טובת ההנאה אשר לו ל זכותו או ע  ברשומות, הרצאה ע

 במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו

 את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין

 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף

 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה

ל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את כ  ש

 החזקה בהם.

 תוספת

 קרקע באזור שהמון, שכונת מגורים 1, כלהלן:

ל 66.95  גוש 40076 (לא מוסדר), חלקה 1, בשטח ש

 דונם, המיועד למבני ציבור.

 העתק התכנית ותשריט השטחים המופקעים מופקדים

 במשרדי הועדה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ בתשרי התשנ״ח(7 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-2)

 גבי קדוש

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת

 ז
 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה

 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 7621, ח״ח 373, בשטח של כ-1,316 מ״ר (מתוך

 17,031 מ״ר), שיעודו דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-

 סבא וכל המעונין בדבר י זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-2)

 יצחק ולד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר-סבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת מם;  והבניה, התשב״ה-1965 י

 בם/2/8ג׳, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3282, התשמ״ו, עמ׳ 980, מוסרת בזה הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה כפר-םבא (להלן - הועדה), הודעה

 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין

ל רכישת  לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת ע

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ל כך, נדרש לשלוח לועדה,  האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע

ל  תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה ע

ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או ע

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו

- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה

 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 6428, ח״ח 169, בשטח של 156 כדר.לדרך ו-73

 • מ״ר לשצ״פ (מתוך חלקה ששטחה 755 מ״ר).

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין

ל רכישת  לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת ע

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ל כך, נדרש לשלוח לועדה,  האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע

ל  תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה ע

ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או ע

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ־ אם ישנו

- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה

 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 1997, ח״ח 60, שיעורו שטח לבנייני ציבור (בית

 כנסת ״ספר תםלית״ בשכונת שמשון).

 תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית

 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ג בתשרי התשנ״ח(14 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-2)

 בני וקנין

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשקלון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ 1  והבניה, התשכ״ה-965 ו

עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  כם/3/94, שהוד

 הפרסומים 1703, התשל״א, עמ׳ 1162, מוסרת בזה הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה כפר-םבא (להלן - הועדה), הודעה

 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין

ל רכישת  . לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת ע

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ל כך, נדרש לשלוח לועדה,  האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע

 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או ע

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו

- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 . וסעיף.

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעה לפי סעיף ־9 ו

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מס׳ מכ/420, י  והבניה, התשכ״ה-1965

 שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 4489, התשנ׳׳ז,

 עמ׳ 1941, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מורדות הכרמל(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת

 הקרקעות (רכישה לצירכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה),

 כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4545,

ל עירית נשר.  התשנ״ז, עמ׳ 4477, תהיה לקנינה הגמור ש

 תוספת י

 גוש 11206, ח״ח 1; גוש 11207, חלקי חלקות 2, 1,

ל 6.980 דונם, כמםומן בתשריט.  בשטח ש

 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה, רח׳

 כורי 2, חיפה (מגדל הנביאים, קומה 7), וכל המעוניין בדבר

 רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח

 לקהל.

 ב״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-4)

 מרדכי עמד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי פתח-תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה פתח-תקוה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/
/3ד  54/1209״, שינוי לתכניות מס׳ 2000, 14/2000, 002ו

 ו-17/1209.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח-תקוה, רח׳

 שטמפפר 68 - גוש 6355, חלקה 376.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור

-מ-14 ל־29: ב) הגדלת מספר הקומות מ-4 ל-9; ג) הקטנת

 ק־ בנין לרח׳ אברבנאל מ-5 מ׳ ל-3 מ׳, הקטנת קו בנין צדדי

 מ-6 מ׳ ל-5.40 מ׳ ומ-4 מ׳ ל-3.6 מ׳-, לקומות 7 עד 9, הקלה:

 6.3 מ׳ במקום 7 מ׳, 7.2 מ׳ במקום 8 מ׳, 8.10 מ׳ במקום 9 מ׳•,

 ד) הבלטת מרפסות שמש-, ה) בניית חניון תת-קרקעי.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-

 סבא וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-2)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר־סבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ י ו 9 6 5 ־ ה ״ כ ש ת  והבניה, ה

 לה/במ/172, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 4059, התשנ״ג, עמי 472, מוסרת בזה הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רמלה (להלן - הועדה), הודעה בי

 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי

ל רכישת הקרקע  ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת ע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ל כך, נדרש לשלוח לועדה,  האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע

ל  תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה ע

ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או ע

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו

- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 4430, ח״ח 209, 208, 152;

 גוש 4431, ח״ח 81, 54, 63, 69, 2, 81/1, 81/2, 9, 48,

;43,45,46 

 גוש 4432, ח״ח 137,

 בשטח של כ-14,250 מ״ר לרחוב משולב ו-5 12,18 מ״ר
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ברמלה וכל

 המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ר בתשרי התשנ״ח(7 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-2)

 יואל לביא

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמלה

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יחידות דיור, מ-5ו

 ל-36; ב) תוספת קומה, מ-2 ל-3 קומות׳, ג) הבלטת

ל מגרשים, בהסכמת  גזוזטראות׳, ד) איחוד וחלוקה ש

 הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה, רח׳ העליה השניה ו,

 פתח-תקוה, טל׳ 03-9052284. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה.המחוזית המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה, טל׳

.08-9270170 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח-תקוה

ד א ת י ת מ י נ כ ר ת ר אישו ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳

 פת/מק/47/1268״, שינוי לתכניות מס׳ 2000 ו-2/1268.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח-תקוה,
 רחובות אבשלום גיסין, גולומב; המכבים - גוש 6355, חלקה

.15 

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים

 (בלי שינוי בשטחי כל יעוד ויעוד).

ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 25.4.1997 ובילקוט הפרסומים 4530, התשנ״ז, עמ׳ 3773.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז
 המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה, טל׳ 08-9270170, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 גיורא לב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 מרחב תכנון מקומי רחובות

ת מיתאר י נ ב ת שינוי ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ובניה רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ רח/מק/

 800/א/9ו״, שינוי לתכנית מם׳ רח/800/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳

 סמילנםקי פינת רח׳ סוקולוב - גוש 3703, חלקה 271.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

ל  רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה ש

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה, רח׳ העליה השניה 1,

 פתח-תקוה, טל׳ 03-9052284. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המחוזית המרכז, רח׳ דני מס 1, רמלה, טל׳

.08-9270170 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח-תקוה

ת כמתאר י נ ב י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק.התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ובניה פתח-תקוה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק/

.  24/1255״, שינוי לתכניות מס׳ פת/2000 ופת/1255/ו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח-תקוה, רח׳

 צפת 53/1 - גוש 7285, חלקה 33.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ׳

ל פי הקיים.  ל־0.50 מי, ע

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע
ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה פתח־תקוה, רח׳ העליה השניה ו,
 פתח־תקוה, טל׳ 03-9052284. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המחוזית המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה, טל׳

.08-9270170 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח-תקוה

ת מפורטת י נ ב ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

, כי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו

 לתכנון ובניה פתח-תקוה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ פת/מק/

 33/1154״, שינוי לתכניות מם׳ פת/2000 ופת/2/1154.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח-תקוה, רח׳
 כנסת ישראל 55 - גוש 4042, ח״ח 61.

 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997 643



 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ו לחוק התכנון ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 ק/מק/ב 1 ו5״, שינוי לתכנית מם׳ אפ/6/702.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאםם - גוש

 .8871, ח״ח 39.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד ממגורים ג׳

 לדרך•, 2) קביעת קונטור בניה מוצעת בעתיד; 3) קביעת

 הוראות בניה.

ל הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 25.7.1997 ובילקוט הפרסומים 4557, התשנ״ז, עמ׳ 5157.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז

 המרכז, רח׳ דני מס 1, רמלה, טל׳ 08-9270170, וכל

 המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בתשרי התשנ״ח(19 באוקטובר 1997)

 ציון רבי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ חפ/1704א׳״, שינוי לתכניות מס׳ חפ/203, חפ/
 229, חפ/319, חפ/319ב׳, חפ/561, חפ/1400, חפ/1400 מ״ר,
 חפ/1459, חפ/1650, חפ/במ/1867אי, תיקון מם׳ 1, וחפ/

.1975 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חיפה, צומת קריות

 (צ׳ק פוסט), בין שד׳ ההסתדרות ודרך בר-יהודה ונחצית ע״י

 קטע הכניסה למנהרת הכרמל - גוש 10903, חלקות 1, 12,

 13, 21, 24, 32, 76-72, 80, 85, ח״ח 15, 18, 84, 96; גוש
 11214, חלקה 5, ח״ח 4, 6, 9; גוש 11655, חלקות 11, 14,13,

 15, 22-19, 31, 33, 35, 48-40, 76, 104, ח״ח 16, 18, 26, 34,

 36, 39, 85-77, 97; גוש 11656, חלקה 25, ח״ח 62, 73; גוש

 11657, חלקות 2, 45-8, 54-48, ח״ח 1, 7-3, 46, 47; גוש

 11658, ח״ח 31; גוש 11665, חלקה 99.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה, ללא הסכמת

 בעלים; ב) הקצאת קרקעות למנהרת הכרמל; ג) הקצאת

 דרכים חדשות למגרשים חדשים-, ד) הקצאת והסדרת שטח

 ציבורי פתוח לשיקום נחל סעדיה והנביעות הקיימות בשטח•,

 ה) איחוד מגרשים באותה בעלות לחטיבות קרקע גדולות

 יותר לפיתוח-, ו) פיצול בעלות משותפת (מושע) כדי לאפשר

 לכל בעל קרקע לפתח את קרקעותיו בנפרד-, ז) קביעת שטח

 להקמת גשר עילי (בחלקו רמפה) מעל לדרך בר-יהודה,

 שיאפשר נגישות ישירה לאזור החלוקה מחדש-, ח) הרחבת

 עיקרי הוראות התבנית: ו) קביעת קו בנין 1 מ׳(במקום

 5 מי) לרח׳ םמילנםקי לבניית מעלית-, 2) הפקעה להרחבת

 דרך.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

ל  רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה ש

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה רחובות, רח׳ גלוסקין 5, רחובות,

 טל׳ 08-9446505. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה, טל׳ 08-9270170.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בתשרי התשנ״ח(23 באוקטובר 1997)

 יעקב סנדלר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

, כי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו

 לתכנון ובניה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה

 מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ק/מק/53ו3״,

 שינוי לתכניות מס׳ ק/ק/2 וק/2ב׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאםם - גוש

 8870, ח״ח 142,81.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳

 לשצ״פ-, 2) שינוי יעוד משצ״פ לשביל-, 3) קביעת הוראות

 בנייה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

ל  רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה ש

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה קסם, רח׳ אלשוהאדה, טל׳

 03-9370492. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית המרכז, רח׳ דני מס ו, רמלה, טל׳ 08-9270170.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת'את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון,

 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ׳שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 חיימ קופלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ובניה חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ובניה קרית טבעון, מופקדת ״תכנית מס׳ טב/מק/

 182״, שינוי ולתכנית מם׳ ג/405.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון - גוש

 10592, חלקה 300.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת קו בנין צידי עבור בנין

 חורג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
ל  כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע
ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון, ת״ד 1060, 36100, טל׳
 04-9539292. העתק ההתנגדות יומצא למשרד הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה

 31048, טל׳ 04-8616222.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 שמואל אבואב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית טבעון

 מרחב תכנון מקומי השומרון

 הודעה בדבר אישור תבנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

.  (1) ״תכנית מם׳ ש/מק/164א׳״, שינוי לתכנית מם׳ ש/64ו

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בנימינה - גוש

 10221, חלקות 16, 17.

 מערכת הדרכים לשטחים הגובלים בתכנית והמיועדים

 לתכנון בעתיד.

ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 26.2.1996 ובילקוט הפרסומים 4386, התשנ״ו, עמ׳ 2022.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 חיפה,, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה,

 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ב/251א׳״, שינוי לתכנית מס׳ כ/150, שהודעה

ל דבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,  ע

 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 4240, התשנ״ד,

 •עמ׳ 4709.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא - גוש

 11542, חלקות 136-1, ח״ח 137; גוש 11543, ח״ח 6; גוש

 11594, חלקות 121, 132-130, 144-133, ח״ח 145.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מקרקע חקלאית

 לאזור מגורים ב׳-, ב) איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת

 הבעלים-, ג) תיאום מערך הנגישות המוטורית ולהולכי

 הרגל בשכונה-, ד) קביעת עקרונות בינוי והוראות בניה לפי

 יעודי הקרקע.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 1 ו, חיפה
 31048, טל׳ 04-8616222, ובמשרדי הועדה המקומית קרית
 אתא, ת״ד 1, קרית אתא, טל׳ 04-478420, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ זב/35ו״, שינוי לתבניות מם׳ זב/24, זב/24א׳

 ולמשח/34.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ביאליק,

 ממערב ל״תעלת הגנה״, דרומית מערבית למאגר המים של

 כפר ביאליק - גוש 10233, ח״ח ו, 27,2-, גוש 10234, ח״ח 2,

 4, 5, 7, 8, 22, 24, 25; גוש 10235, ח״ח 1, 21-16, 28-23.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת בתי צמיחה (מבנים

 לגידול צמחים בתנאים מוגנים ומבוקרים) בשטח חקלאי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4359, התשנ״ו, עמי 769.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
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 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת

 עילית 17000, טל׳ 06-508508. המתנגד ימציא העתק

 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית נצרת, עירית נצרת,

 נצרת 16000, טל׳ 06-573504.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה עפולה, מופקדת ״תכנית מפורטת

 מם׳ ג/8646״, שינוי לתכנית ש״צ 1/17/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, עפולה
 עילית, צומת הרחובות הרצל, פנקס, יצחק שדה - גוש
 17764, חלקות 19-14, 24, 38, 67, ח״ח 69, 71, 76; גוש

 17772, חלקות 56, 113,78-73, ח״ח 125,110,72.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרה ועיצוב הצומת ע״י

 יצירת כיכר-, ב) קביעת שטח לשצ״פ משולב במסחר (ב)

 ליצירת ככר עם מבנה מסחרי ופתרון חניה, וקביעת שטח

 לשצ״פ משולב במסחר(א) להעתקת קיוסקים ומבנים קיימים

ל המבנים  מתחום הצומת; ג) הבטחת חזות ואופי בינוי ש

 המסחריים הסמוכים לצומת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
ל  בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע
ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התבנית, ובן בל הזכאי לכך ע
ל  רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה ש
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17000, טל׳ 06-508508. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית עפולה, עירית עפולה,

 עפולה 18100, טל׳ 06-594040.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳

 ג/9187״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה - גוש

 16969, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור

 תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ג׳.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת טבלאות איזון והקצאה.

ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה ע

 4452, התשנ״ז, עמ׳ 355.

 (2) ״תכנית מם׳ ש/מק/696״, שינוי לתכנית מס׳ ש/11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב - גוש

 11372, חלקה 37.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת קווי בנין עפ״י הקיים:

 צדדי לבליטת גגון הכניסה 2.40 מ׳ במקום 4 מ׳־, צדדי

 לריצוף הבריכה מצד צפון מערב 3 מ׳ במקום 4 מ׳;

 אחורי לריצוף 3.20 מ׳ במקום 4 מ׳•, 2) הקטנת שטח

 מינימלי שבו מותרת הקמת בריכת שחיה מ-700 מ״ר

 ל-562 מ״ר.

ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה ע

 4508, התשנ״ז, עמ׳ 2836.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון, וכן במשרדי הועדה המחוזית
 חיפה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 איתמר בר עזר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה השומרון

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מיתאר

 מקומית והודעה מתוקנת עליה

ל ביטול הודעת הפקדת ״תכנית  נמסרת בזה הודעה ע
 מיתאר מקומית מס׳ ג/9250״, שפורסמה בעתונים ובילקוט
 הפרסומים 4499, התשנ״ז, עמי 2416, וכי בהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן - החוק),
 מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת,
 ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/9250״, שינוי לתכנית מם׳

 ג/5590.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש

 16561, ח״ח 11.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן לגיטימציה לבנין קיים

- שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה מיוחדי, ב) שינוי בקווי הבנין,

 הגדלת אחוזי הבניה ושינוי במספר הקומות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

ל  רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה ש

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 646 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997



 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965 (להלן - החוק),

 מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז

 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה

 אשר, ״תכנית מיתאר מס׳ ג/8649״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש

 18551, ח״ח 10, 19, 20, 44.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מקרקע חקלאית

 למגרש מיוחד לתחנת תדלוק דרגה ג׳.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך ע

 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת

 עילית 17000, טל׳ 06-508508. המתנגד ימציא העתק

 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית מטה אשר, ד״נ אשרת,

 מטה אשר 25206, טל׳ 04-826555.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-1965 (להלן - החוק), בדבר אישור

 ״תכנית מפורטת מם׳ אג/מק/006/5626״, שינוי לתבנית

 מיתאר מס׳ ג/5626.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש

 13938, ח״ח 2ו, 58, 60, 62, 64.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין•, ב) תוספת
 לשטח הבולל המותר לבניה כהקלה.

ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 27.6.1997 ובילקוט הפרסומים 4538, התשנ״ז, עמ׳ 4082.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, וכן במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל, בקניון הגליל

 העליון, חצור הגלילית, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 יוסי אלול
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אצבע הגליל

ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 18.4.1997 ובילקוט הפרסומים 4521, התשנ״ז, עמ׳ 3444.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל

 המזרחי, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית במתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מם׳

 ג/6596״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו סנאן - גוש

 18787, ח״ח 6.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאיזור חקלאי

 לאיזור תחנת תידלוק, שירותי דרך ומסעדה.

ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע

 23.5.1997 ובילקוט הפרסומים 4534, התשנ״ז, עמ׳ 3980.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל

 המרכזי, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מחוזית-מחוז הצפון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳

 ג/8960״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חרפיש - גוש

 19719, ח״ח 7-6.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאיזור חקלאי

 לאיזור תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ג׳.

ל הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום  הודעה ע
 16.5.1997 ובילקוט הפרסומים 4528, התשנ״ז, עמ׳ 3703.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוזית

- מחוז הצפון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה אשר

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מיתאר

 והודעה מתוקנת עליה

ל ביטול הודעת הפקדת ״תכנית  נמסרת בזה הודעה ע

 מיתאר מס׳ ג/8649״, שפורסמה בעתונים ובילקוט

 הפרסומים 4480, התשנ״ז, עמ׳ 1648, וכי בהתאם לסעיף 89
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 משגב 20179, טל׳ 90102'04-99. המתנגד ימציא העתק

 ההתנגדות למשרד הועדה המחוזית מחוז הצפון, ת״ד 595,

 נצרת עילית 17000, טל׳ 06-6508508.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בתשרי התשנ׳׳ח(26 באוקטובר 1997)

 אריק דז

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה משגב

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-1978

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו

 תיק הצהרות מוות 13/97

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה.

 הודעה

 בהתאם לתקנה 4 ו(א) לתקנות הצהרות מוות
 (סדרי הדין), התשי״ג-1952

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 הצהיר בצו סופי על מותם של הנספים:

 1. אפרים (פישל) ולטת

 2. פנינה ולטת

 3. יוסף ולטר-,

 4. דוד ולטר;

 5. משה ולטר;

 6. שלומי ולטת

 7. וולוי ולטר.

 מקום מגוריהם היה: סיגט, טרנסילבניה.

 תאריך ההצהרה: י׳׳ב בתשרי התשנ״ח(13.10.1997).

 םוקולוב, שופטת

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 332/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מפעלי דפוס אופסט רם (1990)
 בע״מ,

 והמבקשים: 43 עובדי חברת מפעלי דפוס אופסט רם

 (1990) בע״מ, ע״י ב״ב ער׳ד אהוד שילוני, ימרח׳ רוזנבאום 4,

 תל-אביב 64079.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית שמונה, ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז הצפון, מופקדת ׳׳תכנית מפורטת מם׳

 מק/קש/1413׳׳, שינוי לתכנית מם׳ ג/7115.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה,

 שכונת פלדמן, רח׳ טשרניחובםקי 4 - המכבים 2, קניון 8

 באמצע - גוש 13145, חלקה 5 - מגרש 10.1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין לקו אפם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך ע
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה קרית שמונה, מרכז מסחרי, ת״ד ו,
 טל׳ 333 ו 06-94. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המחוזית הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳ 508508-

.06 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ב״ה בתשרי התשנ״ח(26 באוקטובר 1997)

 פרוספד אזרן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה קרית שמונה

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מפורטת

 מקומית מם׳ מש/מק/1/3318״, שינוי לתכנית מס׳ ג/3318.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קורנית - גוש

 17679, ח״ח 3 - מגרש 36.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח לשטח למבנה ציבור - מעון יום.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

ל  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע

ל פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה משגב, אזור תעשיה תרדיון, ד״נ

 648 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997



 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29 בספטמבר 1997 הוגשה

 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה

 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 25 בדצמבר 1997 בשעה 09.00.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש

 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 זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 16

 בדצמבר 1997.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רוני יונה, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 485/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת דרגסטור פינת חן שיווק בע״מ,

 והמבקשת: החברה הדרומית לשיווק בע״מ, ע״י ב׳׳כ

 עו׳׳ד חוה ברםלר, מרח׳ אבן גבירול 52, תל-אביב 64364,

 טל׳ 03-6969880, פקס׳ 03-6967238.

 נמסרת בזה הוךעה, כי ביום 21 באוגוסט 1997 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 25 בפברואר 1998 בשעה 08.30.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש

 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

ל רצונו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה ע

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

 13.00 ביום 24 בפברואר 1998.

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

 חוה ברםלר, עו׳׳ד

 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 1153/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת איטליקה - פנחס כהן ושות׳(1982)

 בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עוה״ד נ׳ הורנשטיין

 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ בן-יהודה

 127, ת׳׳ד 3123, תל-אביב 61031, טל׳ 03-5220010.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19 ביוני 1997 הוגשה

 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה

 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 9 במרס 1998 בשעה 08.30.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש

 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

ל רצונו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה ע

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 09.00 ביום 23 בפברואר 1998.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהוד שילוני, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 352/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אחים ליפמן(1978) בע״מ,

 והמבקש: איזיק בלוך, ע״י ב״כ עוה״ד מיכאל זטלר ו/או

 שיו אסא, ת״ד 12, כרמיאל 20101, טל׳ 04-9984658,
 04-9982714, פקס׳ 04-9885752.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 24 ביוגי 1997 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 8 במרס 1998 בשעה 08.30.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש

 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

ל רצונו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה ע

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 22 בפברואר 1998.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מיכאל זטלר, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 497/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת יהלומי ג.ב.ש.ר. בע״מ,

 והמבקשת: בנק לאומי לישראל בע׳׳מ, ע״י ב״כ עוה״ד

 רפאל, רבינוביץ, מהולל ושות׳, מרח׳ קויפמן 6, תל-אביב

 68012, טל׳ 03-5103366, פקס׳ 03-5103368.

 ילקוט הפרסומים 4588, ט*ז בחשון התשנ׳׳ח, 16.11.1997 649



 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט

ל ידי בא-כוחו, וינמק  במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע

 את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה

ל ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור  שניתנה ע

ל ישראל שבה  הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי ש

 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא בן יחליט בית המשפט

 בטוב בעיניו.

 עפרה צ׳רגיאק, שופטת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק הצהרות מוות 14/97

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

ל הנעדר חיים גבר, ת״ז  ובענין הצהרת מותו ש
 236 ו 04840,

 והמבקשות: שולמית רוט וברוריה סמוטריץ, שתיהן ע״י

 ב״ב עוה׳׳ד פנחס יעקבי, מרח׳ חסן שוקרי 4, חיפה ו ו 331,

 טל׳ 8674474, פקס׳ 8626168.

 הודעה

 להווי ידוע בי המבקשות פנו אל בית המשפט המחוזי

ל מותו של הנעדר חיים גבר,  בחיפה בבקשה להצהיר ע

 שנעלם ומשערים שהוא מת, ובי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ׳׳ל ביום 9.2.1998, בשעה 08.30.

 וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשות:

 מקום לידתו: רומניה.

 תאריך לידתו: 22.6.1949.

 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: נהריה, רח׳ עזרא 23.

 אזרחותו: ישראלית.

 התאריך הידוע האחרון שבו כנראה היה הנעדר עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 7.8.1989 בנהריה.

ל בני משפחתו הקרובים ביותר:  השמות והכתובות ש

 שולמית רוט, ת׳׳ז 4736503, מרח׳ הנריאטה סולד 4וא׳,

 קרית ביאליק, וםמוטריץ ברוריה, ת״ז 669151, מרח׳

 השילוח 15, חיפה.

ל הנעדר חיים גבר מתבקש  כל מי שיש לו ידיעות ע

 בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין

 בעל-פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם

 מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית

ל ידי בא-  המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע

 כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה

ל ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או  בשבועה שניתנה ע

 ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל

 שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

 עודד גרשון, שופט

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7 באוקטובר 1997 הוגשה

 בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה

 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 8 בינואר 1998 בשעה 08.45.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש

 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

ל רצונו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה ע

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה

 13.00 ביום 7 בינואר 1998.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גלילה הורנשטיין, עו׳׳ד
 באת כוח המבקשים

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-1978

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק הצהרות מוות 21/97

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

ל נספה שנות השואה המפורט  ובענין הצהרת מותו ש
 להלן,

 והמבקשת: נינה גולעד, ת׳׳ז 030661144.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי

ל נספה שנות ל מותו ש  בתל-אביב בבקשה להצהיר ע

 השואה המפורט להלן, שנעלם ומשערים שהוא מת, וכי

ה ע ש  בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 29.1.1998, ב

.10.00 

ל הנספה לפי הצהרת המבקשת:  וזה תיאורו ש

 שם הנעדר: לודויג לוטרינגר.

 מקום ומועד לידתו: לבוב, פולין, 1938.

 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: לבוב, פולין.

 אזרחות: פולנית.

 התעסקות: ילד צעיר.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה הנעדר עדיין בחיים

 והמקום שבו נמצא אז: אוגוסט 1942, בלבוב.

ל בן משפחתו הקרוב ביותר: נינה גולעד,  השם והמען ש

 מרח׳ אבנר 26, תל-אביב - אחות.

 סימנים אחרים: אין.

ל הנספה הנ״ל מתבקש בזה  כל מי שיש לו ידיעות ע

 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל-

 פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין
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 פח/6420, ת״א 593/96

 שם החברה: ג. חואג׳א חברה להנדסה בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-201368-1.

 מען משרדה הרשום: רח׳ הרצל 59, לוד.

 תאריך הגשת הבקשה: 8.12.1996.

 תאריך מתן צו פירוק: 10.7.1997.

ה והמקום: י׳׳ג בחשון ע ש  מועדי האסיפות הראשונות, ה

 התשנ״ח (13.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב׳,

ה 13.30; משתתפים בשעה 13.45. טל׳ ע ש  נושים ב

.5260347 

 פח/6419, ת׳׳א 127/97

 שם החברה: נועם אחזקה שמירה וניקיון בע׳׳מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-077851-7.

 מען משרדה הרשום: רח׳ העבודה 13, תל-אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 4.3.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 10.7.1997.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ט״ז בחשון

 התשנ׳׳ח (16.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב-,

 נושים בשעה 12.30; משתתפים בשעה 12.45. טל׳

.5260347 

 פח/6416, ודא 28/97

 שם החברה: בירג יזום והשקעות בע׳׳מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-159196-8.

 מען משרדה הרשום: רח׳ צ׳לנוב 37, תל-אביב.
 תאריך הגשת הבקשה: 9.1.1997.
 תאריך מתן צו פירוק: 6.7.1997.

ה והמקום: י״ז בחשון ע ש  מועדי האסיפות הראשונות, ה
 התשנ׳׳ח (17.11.1998), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב׳,
 נושים בשעה 13.30; משתתפים בשעה 13.45. טל׳

.5260347 

 פח/6411,ת״א 228/95
 שם החברה: בפר הנופש נווה אטיב(1992) בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: רדפ 51-168902-8.
 מען משרדה הרשום: מג׳דל שמס, ד״נ רמת הגולן.

 תאריך הגשת הבקשה: 21.11.1994.

 תאריך מתן צו פירוק: 30.6.1997.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י״ח בחשון
 התשנ׳׳ח (18.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב׳,
ה 13.30; משתתפים בשעה 13.45. טל׳ ע ש  נושים ב

.5260347 

 פח/6417, ת״א 63/97
 שם החברה: רוזנטל מכלול אמצעי שיווק ויידוע בע״מ -

 בפירוק.
 מס׳ החברה: ח״פ 51-102785-6.

 מען משרדה הרשום: שד׳ בן־גוריון 49, הרצליה - עו״ד גנם.
 תאריך הגשת הבקשה: 29.1.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 8.7.1997.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י״ט בחשון
 התשנ״ח (19.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב-,
 נושים בשעה 13.30׳, משתתפים בשעה 13.45. טל׳

.5260347 

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 יוסף זילביגד

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת הבונם הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/1376, ת׳׳א 172/96

 שם החברה: מרכז שווק - פול יצור (1991) בע׳׳מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-155025-5.

 מען משרדה הרשום: רח׳ בית הדפום 29, ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ב באלול התשנ׳׳ז(24.9.1996).

 תאריך מתן צו פירוק: ו׳ בתשרי התשנ״ח(7.10.1997).

ה והמקום: כ׳ בטבת ע ש  מועדי האסיפות הראשונות, ה

 התשנ״ח (18.1.1998), במשרדי הכונס הרשמי, בנין

׳ יפו 216, ירושלים׳, נושים בשעה ח ר ^ ר י ע  שערי ה

 09.00; משתתפים בשעה 10.00.

 ב׳ בחשון התשנ״ח(2 בנובמבר 1997)

 שלמה אקםנהנדלר

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 צווי פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/6418, ת״א 550/96

 שם החברה: דלרון - נכסים ופיתוח בע״מ ־ בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-080916-3.

 מען משרדה הרשום: רח׳ בן יהודה 34, ירושלים.
 תאריך הגשת הבקשה: 14.11.1996.

 תאריך מתן צו פירוק: 10.7.1997.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: כ״ג בחשון
 התשנ״ח (23.11.1997), ברחי בן-יהודה 14, תל-אביבי,
ה 13.50; משתתפים בשעה 13.45. טל׳ ע ש  נושים ב

.5260547 

 פח/6414, ת״א 4/97

 שם החברה: דביר-גד חברה לבנין(1973) בע״מ - בפירוק.
 מם׳ החברה: ח״פ 51-064046-9.

 מען משרדה הרשום: רח׳ ז׳בוטינסקי 65, ראשון-לציון.

 תאריך הגשת הבקשה: 2.1.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 7.7.1997.
ה והמקום: י״ב בחשון ע ש  מועדי האסיפות הראשונות, ה
 התשנ״ח (12.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב׳,
ה 13.50; משתתפים בשעה 13.45. טל׳ ע ש  נושים ב

.5260547 

 פח/6415, ת״א 5/97

 שם החברה: א. ב. כלנית בניה ופרויקטים (1995) בע״מ -

 בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-178217-9.

 מען משרדה הרשום: רח׳ ז׳בוטינםקי 65, ראשון-לציון.

 תאריך הגשת הבקשה: 2.1.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 7.7.1997.

ה והמקום: י׳׳ב בחשון ע ש  מועדי האסיפות הראשונות, ה

 התשנ׳׳ח (12.11.1997), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב׳,

 נושים בשעה 15.50; משתתפים בשעה 15.45. טל׳

.5260547 
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 •היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ז בחשון התשנ״ח

 (27.11.1997), בשעה 3.00ו, במשרדי הכונס הרשמי,

 דח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/12020

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליאםף חיים, ת״ז 54666987,

 ניהל עסק לצרכי דפוס, רח׳ ההסתדרות 58, חולון.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 382/97.

 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ בתמוז התשנ״ז(7.7.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: כ״ח באלול התשנ״ז(30.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ה׳ בכסלו התשנ״ח

 (4.12.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל-אביב.

 פר/12017

 שם החייבת, תיאורה ומענה: דה פלצ׳י אתי, ת״ז 13460407,

 ניהלה חברה לטקסטיל, רח׳ יוםפטל 40, בת-ים.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 443/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ב בתמוז התשנ״ז(27.7.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: י״ב באלול התשנ״ז(14.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳ בכסלו התשנ״ח

 (8.12.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/2016 ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: דה פלצ׳י יוסף, ת״ז 13460399,
 ניהל חברה לטקסטיל, רח׳ יוםפטל 40, בת-ים.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 442/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ב בתמוז התשנ״ז(997ו.27.7).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ב באלול התשנ״ז(14.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳ בכסלו התשנ״ח
 (8.12.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב,

 פר/12022

 שם החייב, תיאורו ומענו: גואטה עמום, ת״ז 54214358, ניהל

 עסק למכונאות רכב, רח׳ בלפור 11, בת ים.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 87/97.

 תאריך הגשת הבקשה: ו׳ באדר א׳ התשנ״ז(13.2.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: ו׳ בתשרי התשנ״ח(7.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בכסלו התשנ״ח

 (9.12.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב.

 הודעה על מתן צו הפטר

ו  פר/346ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: עבדל רחים מטר מוחמד, ת״ז

 35350974, ניהל סוכנות גז, טירה 44915.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, תיק אזרחי 1181/91.

 תאריך מתן צו כינוס: 6.7.1992.

ל פי בקשת החייב.  סוג ההפטר: הפטר ע

 תאריך צו ההפטר: ג׳ בתמוז התשנ״ז(8.7.1997).

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 צווי כינוס ואסיפה ראשונה

 פר: 11936

 שם החייב, תיאורו ומענו: מילס שמואל, ת״ז 41927260,

 סוחר, רח׳ נחל דן 836, מכבים.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 178/97.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ח באדר ב׳ התשנ״ז(27.3.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: כ״ד באדר ב׳ התשנ״ז(2.4.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בחשון התשנ״ח

 (20.11.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי,

 רח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/1997ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: אוזלבו ישראל, ת״ז 55495188,

 צבע, רח׳ ברנר 36, פתח-תקוה.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 585/96.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״א בכסלו התשנ״ז(2.12.1996).

 תאריך מתן צו כינוס: ג׳ בסיון התשנ״ז(8.7.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ד בחשון התשנ״ח

 (24.11.1997), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי,

 רח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/12013
 שם החייבת ומענה: זמיר שלי, ת״ז 67342188, רח׳ הרצוג

 16, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 306/97.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ט באייר התשנ״ז(28.5.1997).
 תאריך מתן צו כינוס: כ׳ באלול התשנ״ז(22.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ו בחשון התשנ׳׳ח

 (26.11.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי,

 רח׳ בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר/12012
 שם החייב ומענו: זמיר אברהם, ת״ז 67491639, רח׳ הרצוג

 16, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 307/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״א באייר התשנ״ז(28.5.1997).
 תאריך מתן צו כינוס: ב׳ באלול התשנ״ז(22.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ב״ו בחשון התשנ״ח

 (26.11.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי,

 רח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/12014
 שם החייב ומענו: בנימין משה, ת״ז 26819342, רח׳

 מונטפיורי 45, חולון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 127/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ז באדר א׳ התשנ״ז(6.3.1997).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ג באלול התשנ״ז(15.9.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ז בחשון התשנ״ח

 (27.11.1997), בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי,

 רח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב.

 פר/12015

 שם החייבת, תיאורה ומענה: בנימין מרים, ת״ז 57180879,

 ניהלה עסק לציוד הרמה ושינוע, רח׳ מונטפיורי 45,

 חולון.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 127/97.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ד באדר ב׳ התשנ״ז(23.3.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: י״ג באלול התשנ״ז(15.9.1997).
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 הודעות על הכרזת פשיטת רגל צווי כינום ואםיפה ראשונה

 פר/9280

 שם החייב, תיאורו ומענו: סופי מוחמר, ת״ז 27505973,

 מלצר, טמרה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת׳׳א 1144/97.

 תאריך הגשת הבקשה: ב״ג באב התשנ״ז(26.8.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: ד׳ בתשרי התשנ׳׳ח(5.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ח׳ בכסלו התשנ״ח

 (7.12.1997), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בחיפה: 8.4.1998, בשעה 09.30.

 פר/9281

 שם החייב, תיאורו ומענו: נוי ירמיהו, ת׳׳ז 51379378, מפקח

ל בניה, ת״ד 2586, עפולה.  ע

 בית המשפט המחוזי: נצרת, ת׳׳א 123/97.

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳א בתמוז התשנ״ז(16.7.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: ח׳ בתשרי התשנ״ח(9.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י׳ בכסלו התשנ״ח

 (9.12.1997), בשעה 09.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בנצרת: 23.4.1998, בשעה 08.30.

 פר/9283

 שם החייבת, תיאורה ומענה: אביטל חדוה, ת׳׳ז 44419638,

 סוכנת מכירות, רח׳ זרובבל 15, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת׳׳א 1149/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ב באלול התשנ״ז(24.9.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: י״א בתשרי התשניח(12.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳׳ו בכסלו התשנ״ח

 (14.12.1997), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בחיפה: 22.4.1998, בשעה 08.30.

 פר/9282

 שם החייב ומענו: אביטל שלום ת״ז 62351945, רח׳ זרובבל

 15, חיפה. )

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 1148/97.

 תאריך הגשת הבקשה: ב׳׳ב באלול התשנ׳׳ז(24.9.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: י״א בתשרי התשנ״ח(12.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳׳ו בכסלו התשנ״ח

 (14.12.1997), בשעה 09.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בחיפה: 22.4.1998, בשעה 08.30.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 לבנה בד-עוז

 סגן הכונס הרשמי

 פר/11911

 שם החייב, תיאורו ומענו: אייזנקוט מרק, ת״ז 26106112,

 ניהל עסק למתן שירות, רח׳ אהרונוביץ 25, חולון.

 בית המשפט המחוזי: תל-<1ביב, ת״א 16/97.

 תאריך צו כינוס: כ״ה בשבט התשנ״ז(2.2.1997).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: ד׳ בתשרי התשנ״ח

.(5.10.1997) 

 פר/11926

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרון נפתלי, ת״ז 57325532,

 סוחר, רח׳ בלפור 121/5, בת-ים.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 561/96.

 תאריך צו כינוס: כ״ט באדר ב׳ התשנ״ז(7.4.1997).

 תאריך מתן צו פשיטת רגלי: י׳׳א בתשרי התשנ׳׳ח •

.(12.10.1997) 

 פר/11927

 שם החייבת, תיאורה ומענה: סטרוסקי נורית, ת״ז 1182153,

 פועלת, רח׳ עליית הנוער 38, תל-אביב.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 162/96.

 תאריך צו כינוס: ב׳ בניסן התשנ״ז(9.4.1997).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: י״א בתשרי התשנ״ח

.(12.10.1997) 

 הודעה על כוונה להכריז דבידנד ראשון

 פר/11754, ת״א 5136/94, ת״א

 שם החייב ומענו בחיים: עזבון המנוח בן יוסף יעקב משה,

 ת״ז 5427604, רח׳ ההגנה 32, בת^ים.

 שמות הנאמנים ומענם: 1) שלוש איתן, עו״ד, רח׳

 החשמונאים 100, תל-אביב-, 2) יוסף גולדשטיין, עו״ד,

 רח׳ פינסקר 7, תל-אביב.

 סוג דבידנד: דבידנד ראשון לנושים בדין קדימה ולנושים

 רגילים.

 אחוזים: 100% לנושים בדין קדימה ו-29% לנושים רגילים.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/3614, ת׳׳א 1098/97

 שם החברה: ירדן אינטרנשיונל טימבר האוםז בע׳׳מ -

 בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-189399-2.

 מען משרדה הרשום: רח׳ שער פלמר 1, חיפה.

 תאריך הגשת הבקשה: 2.6.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 28.10.1997.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ב׳׳ד בכסלו

 התשנ׳׳ח(23.12.1998), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה-, נושים בשעה 09.30; משתתפים בשעה

 10.30. טל׳ 8621103.
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 (9.12.1997), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה. טל׳ 04-8621103.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה: ביום י׳׳ד בתשרי

 התשנ״ח(15.10.1997), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה. טל׳ 04-8621103.

 כ׳׳ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 לבנה בד-עוז

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בבאד-שבע

 הודעות בדבר מתן צווי כינוס נכסים

 פר/6593, פר/6594, מם׳ 182/97

 שם החייבים, תיאורם ומענם: דוידה חנניה, ת״ז 063109037,

 מובטל; דוידה שולמית, ת״ז 063638233, עובדת נקיון -

 רח׳ אבוחצירה 2614/1, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, בת״א 5099/97 (פר/

 6593), בת״א 5100/97 (פר/6594).

 תאריך הגשת הבקשה: א׳ באב התשנ״ז(4.8.1997).

 בקשת חייב או נושה: בקשת החייבים.

 תאריך צו כינוס נכסים: כ״א באלול התשנ״ז(23.9.1997).

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב״ה בכסלו

 התשנ׳׳ח (24.12.1997), בשעה 10.00, במשרד הכונס

 הרשמי, שד׳ שז״ר 33, בית נועם, באר-שבע.

 מועד הדיון בבקשת החייבים לפשיטת רגל: ביום 24.3.1998,

 בשעה 09.00, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 פר/6595, מם׳ 181/97

 שם החייבת, תיאורה ומענה: קאניוק אסתר, ת״ז 069112829,

 עובדת עיריה, רח׳ גשרון 403/6, אילת 88000.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, בת״א 5102/97 (פר/
.(6595 

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳א באב התשנ׳׳ז(14.8.1997).
 בקשת חייב או נושה: בקשת החייבת.

 תאריך צו כינוס נכסים: ו׳ בתשרי התשנ״ח (7.10.1997).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ד בטבת

 התשנ״ח (12.1.1998), בשעה 10.30, במשרד הכונס
ר 33, בית נועם, באר-שבע. ד  הרשמי, שד׳ ש

 מועד הדיון בבקשת החייבת להכרזתה כפושטת רגל: ביום

 2.4.1998, בשעה 09.00, בבית המשפט המחוזי בבאר-
 שבע.

 פר/5888, מס׳ 178/97

 שם החייב, תיאורו ומענו: סולומון אברהם, ת׳׳ז 067994434,

 שכיר, רח׳ עין עקב 6/2, מצפה רמון.

פר/  בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת׳׳א 406/91 (

.(5888 

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: י׳ בטבת

 התשנ׳׳ב (17.12.1991).

 תאריך ביטול צו כינוס הנכסים ופשיטת הרגל: ח׳ באלול

 התשנ״ז(10.9.1997).

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 ב״ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)

 שושנה אנקור שניר
 סגן הכונס הרשמי

 צווי כינוס ואםיפה ראשונה

 פר/9284

 שם החייב, תיאורו ומענו: טאהא עלי, ת״ז 20754040, בעל

 עסק לברזל בניה, דבוריה.

 בית המשפט המחוזי: נצרת, ת״א 132/97.

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳ב בתשרי התשנ״ח (3.10.1997ו).

 תאריךמתן צו כינוס: י״ג בתשרי התשנ״ח (14.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ז בכסלו התשנ״ח

 (16.12.1997), בשעה 09.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת כשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בנצרת: 23.4.1998, בשעה 08.30.

 פר/9285

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוסלם חנא, ת״ז 50548031, צבע

 רכב, רח׳ יל״ג 34, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 1151/97.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ג באלול התשנ״ז(25.9.1997).

 תאריך מתן צו כינוס: י״ב בתשרי התשנ״ח (13.10.1997).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ז בכסלו התשנ׳׳ח

 (16.12.1997), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי

 בחיפה: 22.4.1998, בשעה 09.00.

 הודעות על מועד אסיפת נושים חוזרת

 פר/9234
 שם החייב, תיאורו ומענו: קציר אליעזר, ת״ז 30003693,

 מהנדס בנין, רח׳ א״צ גרינברג 11, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 1041/97.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ׳ בחשון התשנ״ח

 (20.11.1997), בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי,
 רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 פר/9233
 שם החייבת, תיאורה ומענה: קציר שרה, ת׳׳ז 50012053,

 יועצת חינוכית, רח׳ א׳׳צ גרינברג 11, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 1040/97.
 היום והמקום לאסיפה: כ׳ בחשון התשנ״ח (20.11.1997),
 בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי

 2, חיפה.

 ג׳ בחשון התשנ׳׳ח (3 בנובמבר 1997)

 לבנה בר-עוז

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/3611, ת״א 26/95

 שם החברה: בוני הארץ בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-046700-4.

 מען משרדה הרשום: בנין הוקף הקטול, ת״ד 212, נצרת.

 תאריך הגשת הבקשה: 19.9.1995.

 תאריך מתן צו פירוק: 25.9.1997.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה: ביום י׳ בכסלו התשנ״ח

 654 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997



 בשקלים חדשים

 א. סך בל המטבע במחזור ביום

 29 באוקטובר 1997 58,475,241ו,0ו

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום

 22 באוקטובר 1997 10,409,565,846

 ג. העליה או הירידה(-)

 במשך השבוע האחרון 250,890,605-

 ד. הנכסים במטבע חוץ 10,158,475,241

 כ״ח בתשרי התשנ״ח(29 באוקטובר 1997)

 אבנר הלוי

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים

 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 לוסטיג חיתוך בחוט וארוזיה בע״מ *

 (רדפ 51-110210-5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ועדה •ונתכנסה כהלכה ביום  של החברה הנ׳׳ל, שנ

 9.10.1997, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

 מרצון ולמנות את אהוד לוםטיג, ת׳׳ז 052601705, מרח׳

 אלטרמן 9, הרצליה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אהוד לוםטיג, המפרק

 יוסף קצן בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (רדפ 51-052185-4)

 הודעה על אסיפה כללית

ל החברה ל אסיפה כללית ש  נמסרת בזאת הודעה ע
 הנ׳׳ל, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש],
 התשבדג-1983, שתתקיים ביום 5.2.1998, בשעה 18.00,

 ברח׳ ז׳בוטינסקי 3א, רמת-גן.

ל סיום הליכי הפירוק.  באסיפה יציג המפרק דו׳׳ח ע

 מנחם גלברד, עו׳׳ד, המפרק

ל ג ר ת ה ט י ש פ ר מהליכי כינוס הנבסימ ו ט פ ו ה  צ

 פר/6397, פר/6398, מם׳ 183/97

 שם החייבים, תיאורם ומענם: מקייס דב, ת׳׳ז 054551275,

 מובטל; מקיים שולמית, ת״ז 067862078, עקרת בית -

 רח׳ חיים חורי 586/1, אופקים.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, ת״א 1467/92 (פר/

 6597), ת׳׳א 1468/92 (פר/6598).

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ׳׳ה

 בשבט התשנ׳׳ג(16.2.1995).

 תאריך מתן צו ההפטר מהליכי הבינום ופשיטת הרגל: ז׳

 בתשרי התשנ״ח(8.10.1997).

 כ״ט בתשרי התשנ״ח(50 באוקטובר 1997)

 שושנה אנקור-שניד

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת בנק ישראל

י ע ו ב ן ש ו ב ש ח  דין ו

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 בהתאם לסעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-

ל מחזור המטבע , מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי ע י ו 9 5 4 

 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳׳ד בתשרי

 התשנ״ח (15 באוקטובר 1997):

 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום

 15 באוקטובר 1997 10,409,565,846

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום

 8 באוקטובר 1997 10,240,515,977

 ג. העליה או הירידה (-)

 במשך השבוע האחרון 168,851,869

 ד. הנכסים במטבע חוץ 10,409,565,846 .

 י״ד בתשרי התשנ״ח(15 באוקטובר 1997)

 אבנר תלוי

 משנה למנהל מחלקת המטבע

י ע ו ב ן ש ו ב ש ח  דין ו

 לפי חוק.בנק ישראל, התשי״ד־1954

 בהתאם לסעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי׳׳ד-

ל מחזור המטבע , מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי ע  1954ו

 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ׳׳ח בתשרי

 התשנ״ח (29 באוקטובר 1997):

 ו ם׳׳ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 ילקוט הפרסומים 4588, ט״ז בחשון התשנ״ח, 16.11.1997 655



 ביזר הםעים (1987) בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת נושים

ל החברה הנ״ל  ניתנת בזה הודעה, בי אסיפת נושים ש

 תתקיים ביום ג׳, 30.12.1997, בשעה 15.30, במשרד ער׳ד

 דנאי, רח׳ עמינדב 17, תל-אביב, לצורך קבלת החלטה לפי

 סעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשכדג-1985.

 בל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מוזמן להופיע
 לאסיפה.

 נתן למפרט עמליה רוט

 המפרקים י

 ביזר הסעים לנכסים (1987) בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת סופית

ל החברה הנ״ל  ניתנת בזה הודעה, בי אסיפה סופית ש

 תתקיים ביום ג׳, 30.12.1997, בשעה 16.00, במשרד עו״ד

ל  דנאי, רח׳ עמינדב 17, תל-אביב, לשם הגשת דו״ח ע

 הפירוק ומתן ביאורים עליו.

 נתן למפרט עמליה רוט
 המפרקים

 אכםף השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-084436-8)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ

ה ביום כ ל ה ועדה ונתכנסה כ  של החברה הנ״ל, שנ

 14.10.1997, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

ל ידי החברים ולמנות את עו״ד מתי  בפירוק מרצון ע

 שמחוביץ, מרח׳ יצחק שדה 28, תל-אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ׳׳ל יגיש
 למפרק הנ׳׳ל את תביעותיו, בצירוף הוכחת חוב, ת1ך 21 יום

 מפרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מתי שמחוביץ, עו׳׳ד, המפרק

 חברת ארנולד היימן בע״מ

 (רדפ 51-121930-5)

 הודעה על פירוק,מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה'כללית שלא מן המנץ

 של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה

ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע

 ולמנות את ער׳ד חיים רבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 טארומה השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-078705-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ל פי סעיף 319(2) לפקודת  ניתנת בזה הודעה, ע

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית

ל החברה הנ׳׳ל, שנתקיימה כדין ביום  שלא מן המנין ש

 10.9.1997, קיבלה החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה

 מרצון ומינוי עו״ד צבי קורן, מרח׳ חברון 9, בני-ברק,

 למפרק החברה.

 צבי קורן, עו״ד׳ המפרק

 חברת יצחק בגוש 6044 חלקה 4 בע׳׳מ

 (בפירוק)

 (ח״פ 51-029673-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן

ל החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  המנין ש

ל החברה, ברח׳ דובנוב 26,  26.10.1997, במשרדה הרשום ש

 תל-אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

 מרצון ולמנות כמפרקת החברה את עו״ד ענת תל-נוי,

 ממשרד עוה׳׳ד שקל ושות׳, רח׳ קויפמן 4 (בית שרבט), תל

 * אביב.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרקת הנ״ל.

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

 ענת תל-נוי, עו״ד, המפרקת

 שחר, יעוץ ניהול וגיבוי בע״מ

 (ח״פ 51-175732-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 14.10.1997,

 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את שרה רבינוביץ׳, מרח׳ הגיבורים 99, חדרה 38100,

 כמפרקת החברה.

ל בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם נגד  ע

 החברה למפרקת לפי מענה הנ״ל, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרה רבינוביץ׳, המפרקת

 656 ילקוט הפרסומים 4588, ט׳׳ז בחשון התשנ׳׳ח, 16.11.1997



 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל -

 לא ייענה.

 חיים רבינוביץ, עו״ד, המפרק

ר (אחזקות} בע״מ ת די. או. א ר ב  ח

 (ח״פ 51-144324-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ

 של החברה הנ׳׳ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה

ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע

 ולמנות את עו׳׳ד חיים רבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק

 הנ״ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ׳׳ל -

 לא ייענה.

 חיים דבינוביץ, עו״ד, המפרק

ת בי. אי. אפ (אחזקות) בע״מ ר ב  ח

 (רדפ 51-144323-6)

 הודעה על פירוק מרצ1ן ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה
ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע
 ולמנות את עו״ד חיים רבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק
 הנ׳׳ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל -

 לא ייענה.

 חיים דבינוביץ, עו״ד, המפרק

 שידן הנדסת תוכנה בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (ודפ 51-175033-3)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 338(ב) ו-(ג) לפקודת

ל  החברות [נוסח חדש], התשבדג-1983, כי אסיפה סופית ש

 החברה תתקיים ביום ה׳, 18 בדצמבר 1997, בשעה 11.00,

 במשרד רואי-חשבון החברה א׳ הוברמן ושות׳, רח׳ אחד

 העם 9, תל-אביב (בנין מגדל שלום, קומה 22), לשם הגשת

ל המפרק ושמיעת הבהרות המפרק לדו״ח  דו״ח סופי ש

 הסופי.

 א׳ גדומט, המפרק

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק

 הנ״ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל -

 לא ייענה.

 חיים רבינוביץ, עו׳׳ד, המפרק

ת ר.פ.פ.ה. (אחזקות) בע״מ ר ב  ח

 (ח״פ 51-129476-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ

 של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה

ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע

 ולמנות את עו״ד חיים רבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק

 הנ״ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל -

 לא ייענה.

 חיים רבינוביץ, עו״ד, המפרק

 ו

ת ג׳י. אל. זי (אחזקות) בע״מ ר ב  ח

 (ח׳׳פ 51-144329-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ

ל החברה הנ׳׳ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה  ש

ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע

 ולמנות את עו״ד חיים רבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק

 הנ״ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל -

 לא ייענה.

 חיים רבינוביץ, עו״ד, המפרק

יו.סי(אחזקות) בע״מ ת אל. ר ב  ח

 (ח״פ 51-144328-5)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום 26.10.1997, נתקבלה

ל ידי החברים  החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע

 ולמנות את עו״ד חיים ויבינוביץ, מרח׳ אחוזה 142, רעננה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגישן למפרק

 הנ׳׳ל בכתב תוך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו.
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 תיקון טעויות

 בהודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ג/10066, במרחב תכנון מקומי אצבע הגליל, שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 4575, התשנ׳׳ח, עמ׳ 53, ברישה, במקום

 ״בהתאם לסעיף 117״ צ״ל ״בהתאם לסעיף 77״..

 בהודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרבי ציבור), 1943, במרחב תכנון מקומי רמלה, לענין

, שפורסמה בילקוט 1 7 2 / מ ב / ה  תבנית מפורטת מם׳ ל

 הפרסומים 4562, התשנ״ז, עמ׳ 5367, בתוספת, במקום ״גוש

 4430, דו״ח 143, 149, 135״ צ״ל: ״גוש 4430, ח״ח 143, 149,

 134״.

 (חמ 3-2)

 בהודעה מם׳ 12 בדבר מקבלי סכומים מעזבונות לטובת

 המדינה, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4552, התשנ״ז, עמ׳

 4787, בחלק ״משרד החינוך, התרבות והספורט״, אחרי

 בקשה א-1269/1997 יבוא:

 ״א - 1298/1997

 (א) יד הרב נסים, הראשל״צ זצ״ל

 (ב) חינוך סטודנטים מחו״ל והפצת מורשת היהדות

 (ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה 70,000 ש״ח

 מעזבונות בלתי מיועדים״.

 (חמ 3-1377)

 ר.א.ש.א. בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (רדפ 51-007277-0)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 338(ב) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, שהאסיפה הכללית האחרונה

 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.12.1997, בשעה 18.00,

 במשרדי החברה ברח׳ הל״ה 61, גבעתיים (אצל שאול

ל המפרק המראה כיצד  אייזנר), לשם הגשת דו״ח סופי ש

 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע

 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

ל החברה.  בפנקסים ובניירות ש

 שאול אייזנד, המפרק

 חברת בית רחל בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-024075-9)

 הודעה בדבר אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
ל אסיפה כללית של  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ע
 החברה הנ״ל, אשר תתקיים ביום 6.1.1998, בשעה 17.00,
 במשרד המפרק עו״ד ג׳ שרויאר, ברח׳ הבנקים 4, חיפה,
 לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה.

 גדעון שרויאד, עו״ד, המפרק
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