
 רשומות־־־

 ילקוט הפרסומיים
 י״ז בםיון התשנ״ט 4760 ו ביוני 1999

 עמוד

 הודעה על מינוי ממלא מקום מנהל רשות ההשקעות

 במינהלת מרכז השקעות הון 3450

3450 . . .  הודעות על מינוי פקידי שומה ועוזרי פקידי שומה .

 מינוי פקיד גביה וביטול מינוי ממונה על הגביה 3451

 קביעת מטרה ציבורית לפי פקודת מם הכנסה 3451

 מינוי רשות לפי תקנות התעבורה 3451

 הודעה על הרכב מועצת הפסיכולוגים 3451

 הודעה על התליית רשיון לפי פקודת הרופאים 3452

 הסמכה להוציא צו להפסקת מפגע או לסילוקו 3452

 מינוי מפקתות לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
 במשתמשים בסמים 3452

 צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות (פנסיה)

 לפי חוק הסכמים קיבוציים 3452

 הודעה על כוונה למתן צווי הרחבה לפי החוק האמור . 3453

 הודעה על כוונה לתיקון צו הרחבה (הסכם המסגרת)
 לפי החוק האמור 3453

 מינוי חברים בועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

 במפגרים) 3453

 מינוי קציני מבחן לנוער וביטול מינוי 3454

 מינוי קציני מבחן למבוגרים 3454

 מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים) 3455

 מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני
 קטינים, חולי נפש ונעדרים) 3455

 מינוי פקיר סעד וביטול מינוי לפי חוק הנוער
 (טיפול והשגחה) 3455

 תמצית תקציב רגיל של עיריות אשקלון, כרמיאל,

3454 . .  נצרת עילית וקרית ביאליק לשנת הכספים 1998 .

 מינוי פקיד הבחירות לבחירות חדשות לראש הרשות
 במועצה המקומית בועינה נוג׳ידאת 3457

 הודעה על הסמכה לפי צו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים(מכשירי קרינה לטיפול רפואי) 3457

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה

 המקומית בסמת טבעון 3458

 הודעות בדבר פירוק חברות על ידי בית המשפט 3459

 הודעות מאת הכונס הרשמי 3463

 הודעות מאת הציבור 3466

 עמוד

3444 .  הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה .

 הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת
 לבנק ישראל 3444

 הודעה^על מינוי מועצת הרשות השניה לטלוויזיה
 ולרדיו 3444

 הודעה על מינוי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי

 לוויין 3444

 הודעה בדבר תנאים למינוי משרות מסוימות 3445

 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות מסוימות במועצה
 לבטחון לאומי 3445

 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרת נציב שוויון זכויות
 לאנשים עם מוגבלות 3445

 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות

 מסוימות 3446

 מינוי ממלא מקום ליועץ המשפטי לממשלה 3446

 הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט 3446

 הודעות על מינוי סגני נשיא לפי החוק האמור 3447

 מינויים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 וגופים מבוקרים 3447

 מינוי תברים לבית דין למשמעת של עובדי רשות

 השידור 3447

 מינוי חברים בבית דין להגבלים עסקיים 3448

3448 . . . .  מינוי תברים במועצת רואי חשבון :

 מינוי סגן רשם החברות 3448

 הסמכה בסמכויות של רשם המקרקעין 3448

 מינוי פקיד הסדר מקרקעין 3449

 מינוי יושב ראש נוסף לועדת ערר לענין קנסות
 לפי חוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק) 3449

 הודעה בדבר מינוי לועדה רפואית עליונה לפי תקנות
 הנכים(ועדה רפואית עליונה) 3449

 הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים
 (ועדות רפואיות) 3449

 אצילת סמכויות לסמנכ״ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

 במשרד הבינוי והשיכון 3449

3449 . . .  הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות) .

 מינוי לפי פקודת המשטרה 3450



 פיוטרקובסקי שלמה הויזמן יגאל

 ברוניצקי יהודית פלומין יחזקאל

 קלצין משה אירים שטרק

 רוטלוי דוד נעמי גולדגויכט

 ארטשטיין יעל

 כ״ז באייר התשנ״ט (13 במאי 1999)

 (חמ 3-778) גדעון סער
 מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי מועזנת הרשות השניה לטלוויזיה
 ולרדיו

 לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-990ו

 בהתאם לסעיף 7(ד) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה

, מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 7(א)  ורדיו, התש״ן-990וי

 לחוק האמור, מינתה הממשלה את מועצת הרשות השניה

 לטלוויזיה ולרדיו בהרכב כדלקמן:

 מרדכי שקלאר, יו״ר גיורא עיני

 מרים איתן נינו אבםדזה

 צביה אלדר מתי.דוד

 מוסקו אלקלעי נורית פריד

 אלישע באבד חליל גנאיים

 שגיב גדבאן יוסף בר־מוחא

 אבי דורון רונית טור

 שמואל סנדלר

 ב״ז באייר התשנ״ט (13 במאי 1999)

 (חמ 3-2282) גדעון סער

 מזכיר הממשלה
 י סייח התש״ן, עמי 58.

 הודעה על מינוי המועצה לשידורי בבלים
 ולשידודי לוויין

 לפי חוק הבזק, התשמ״ב-982ו

^ לחוק ב ) ־  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 6ב(א) ו
 הבזק, התשמ״ב-982ו', מינתה הממשלה את אהובה ינאי,

 ת״ז 05120986, לחברה במועצה לשידורי בבלים ולשידורי

 לוויין, נציגת ציבור המייצגת, לדעת שרת התקשורת, את
 הצרכנים, במקומו של עו״ד מוחמר דחלה.

 ההודעה על הרכב המועצה לשידורי כבלים ולשידורי
 לוויין2, תתוקן לפי זה.

 י״ז באייר התשנ״ט (3 במאי 1999)

) גדעון סער ג ־ 1 9 9 מ 0 ח < 

 מזכיר הממשלה
 י סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ט, עמי 113, עמי 115 ועמי

.122 

 2 י״פ התשנ״ה, עמי 947; התשנ״ט, עמי 2936.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
 המדינה

 1 ״; '״'ל&י חוק־יסוד: נשיא המדינה

 בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יםוד: נשיא המדינה', אני

 מודיע על;יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ו׳

 באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999) ועל שובו אליה בו

 ביום. •י יי

 בנימין נתניהו
 ראש הממשלה

 כ״א באייר התשנ״ט (7 במאי 1999)

 (חמ 3-1300)

 ם״ח התשכ״ד, עמי 118.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
 המדינה

 לפי חוק־יםוד: נשיא המדינה

, אני  בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יםוד: נשיא המדינה1

 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ח׳
 באייר התשנ״ט (24 באפריל 1999) עד יום ט״ז באייר

 התשנ״ט (2 במאי 1999)

 בנימין נתניה!
 ראש הממשלה

 כ״א באייר התשנ״ט (7 במאי 1999)

 (חמ 3-1300)

 י סייח התשכ״ד, עמי 118.

 הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת
 לבנק ישראל

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיפים 20 ו־23 לחוק בנק

 ישראל, התשי״ד-954ו', מינתה הממשלה ועדה מייעצת

 ומועצה מייעצת לבנק ישראל, בהרכב כדלקמן:

 הועדה המייעצת:

 לורינץ שלמה (יו״ר) מינטקביץ אריה

 לוי ענת ציחנובר יוסף

 תפוחי ישראל נחמה שלמה

 גדיש יעקב איריס שטרק

 רף איתן נעמי גולדגויכט

 מדינה ויקטור

 המועצה המייעעת:

 לורינץ שלמה (יו״ר) מדינה ויקטור

 לוי ענת מינטקביץ אריה

 תפוחי ישראל צ׳חנובר יוסף

 גדיש יעקב נחמה שלמה

 רף איתן דברת אהרן

 סייח התשי״ד, עמי 92 ו.

 3444 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז במיון התשנ״ט, 1.6.1999



 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרת נציב שוויון
 זכויות לאנשים עם מוגבלות

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

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות

 המדינה (מינויים), התשי״ט-1959', ועל פי הצעת ועדת

 השירות החליטה הממשלה לקבוע את הכללים האלה לגבי

 פטור ממכרז על פי סעיף 9ו לחוק האמור למשרת נציב

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

 א. מינוי אדם למשרת נציב שוויון זכויות לאנשים עם

 מוגבלות (להלן - נציב) ייעשה על סמך המלצת ועדה

 מיוחדת, בת חמישה חברים, אשר תמונה ותוסמך

 לפעול בהתאם לאמור בהחלטה זו(להלן - ועדת איתור

 מועמדים).

 ב. חברי ועדת איתור מועמדים הם:

 נציב שירות המדינה או נציגו, שהוא יושב ראש

 הועדה: שני חברי ועדת שירות המדינה אשר יהיו
 המנהל הכללי של משרד המשפטים וחבר אחר בועדת
 שירות המדינה אשר תמנה ועדת השירות: המנהל

 הכללי של משרד העבודה והרווחה, וכן נציג ציבור
 שלא מקרב עובדי המדינה, אשר לו מומחיות וניסיון או
 אחד מהם בתחום מקצועי שבמסגרת עיסוקו של

 הנציב, ואשר ימנו שר המשפטים ושר העבודה

 והרווחה.

 ג. נציב שירות המדינה יקבע את סדרי עבודתה של ועדת
 איתור מועמדים ככל שאלה לא נקבעו בהחלטה זו.

 הועדה תפעל לאיתור מועמדים למשרת נציב בדרך

 שתיראה לה הטובה ביותר לסינון המועמדים הטובים
 והמתאימים ביותר לשיבוץ במשרה.

 ד. ועדת איתור מועמדים תבחן את כישוריהם וסגולותיהם
 של מועמדים למשרה בכל דרך סבירה שתיראה לה,
 ולשם כך היא רשאית לדרוש מהם נתונים וידיעות כפי

 שתמצא לנכון, וכן לדרוש חוות דעת ביחס לכישוריו
 של המועמד מכל מי שתמצא לנבון כפוף לכל דין.

 ה. המועמדים שמועמדותם תידון בפני ועדת איתור
 מועמדים יהיו אלה:

 ו) מי שמועמדותו הוצעה בידי שר המשפטים ושר

 העבודה והרווחה או אחד מהם:

 2) מי שמועמדותו הוצעה בידי חבר הועדה:

 3) מי שרואה את עצמו מתאים ועונה על דרישות

 המשרה כפי שפורסמו בהודעה פומבית שהכין
 המנהל הכללי של משרד המשפטים ובאישור

 נציבות שירות המדינה.

 ו. דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים סגורות: כל מסמכי
 המועמדות, לרבות המצורפים להם וכן חוות הדעת

 ומסמכים אחרים שיועברו לועדה, הם סודיים ואין

 לפרסמם, אלא לצורך קיום הליכי המינוי.

 ז. החלטות הועדה יינתנו בכתב, מנומקות וחתומות בידי

 חברי הועדה ויציינו אח שמו של המועמד המומלץ או

 סייח התשי״ט, עבר 86: התשנ״ח, עמי 137.

 הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות מסוימות

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 12 ו־23 לחוק שירות

 המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), קבעה

 הממשלה תנאים למינוי אדם למשרת מנהל כללי או לאחת

 מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק - למעט משרת

 שגריר, ציר וקונסול'כללי שהם מקרב הסגל הקבוע של

 משרד ההוץ - כמפורט להלן:

 1. ראשי הממשלה ימנה את נציב שירות המדינה ושמונה

 אנשי ציבור, שמתוכם תורכב ועדה שתחווה את דעתה

 על מועמדים למשרת מנהל כללי או לאחת המשרות

 המפורטת בתוספת לחוק (להלן - ועדת מינויים).

 אנשי הציבור אשר ימונו לחברי הועדה, יהיו בעלי ידע

 או ניסיון בתחומי המנהל הציבורי, ללא זיקה אישית,

 עסקית או פוליטית לחבר ממשלה. מינוי אנשי הציבור

 ייעשה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה

 ועם נציב שירות המדינה.

 2. ועדת מינויים תהיה של שלושה, והם: נציב השירות

 שישמש יושב ראש, ושני חברים שיוזמנו על ידו לכל

 מקרה לפי תור מתוך רשימת השמונה שתהיה לפי סדר

 האלף בית של שם משפחתם.

 3. הצעה למינוי אדם למשרת מנהל כללי או לאחת
 המשרות המפורטות בתוספת לחוק - למעט שגריר, ציר

 וקונסול כללי שהם מקרב הסגל הקבוע של משרד החוץ

- תזיגש לממשלה על ידי השר הממונה על המשרד
 שבו מצויה המשרה הנדונה בצירוף חוות דעת של

 ועדת המינויים.

 4. הוראות סעיף 3 יחולו על המשרות האמורות גם

 במקרים של מינוי בפועל או מינוי ממלא מקום, אם

 המינוי הוא לתקופה העולה על 3 חודשים.

 3. ההודעה הקודמת בדבר תנאים למינוי למשרות
 מסוימות2 - בטלה.

 י״ז באייר התשנ״ט (3 במאי 1999)

 (חמ 3-2945) גדעון סער

 מזכיר הממשלה

 י סייח התשי״ט, עמי 86: התשנ״ח, עמי 157.
 2 י״פ התש״ך, עמי 2086: התשל״ח, עמי 336.

 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות מסוימות
 במועצה לבטחון לאומי

 לפי חוק שיר1ת המדינה (מינ1יים), התשי״ט-1959

 מ1דיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי״ט-1959', ועל פי הצעת ועדת

 השירות החליטה הממשלה לפטור ממכרז משרות במועצה
 לבטחון לאומי, שעל פי הגדלת התפקיד הצמודה להן בתקן

 הן בעלות מאפיינים בטחוניים או מדיניים.

 י״ז באייר התשנ״ט (3 במאי 1999)

< גדעון סעד ג ־ ־ 2 7  (חט 4

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86: התשנ״ח, עמי 157.
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 המשפטי לממשלה מיום ח׳ בםיון התשנ״ט (23 במאי 1999)
 עד יום כ׳ בסיון התשנ״ט (4 ביוני 1999).

 ד׳ בסיון התשנ״ט (19 במאי 1999)

 עדוי הנגבי
 שר המשפטים

 (חמ 3-367)

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984 ו

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

 משולב], התשנדד-1984', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10

 לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי

 את שרה ברוש, ת״ז 586 ו737, שופטת של בית משפט שלום

 ורשמת בית המשפט המתוזי בתל אביב, בהסכמתה, לכהונה

 בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ט״ו

 באייר התשנ״ט (1 במאי 1999) עד יום ביה בניסן התש״ם (30

 באפריל 2000).

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ מ ״ ח ) 

 שר המשפטים

 ם״ת התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסת משולב], התשמ״ד-1984

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  משולב], התשמ״ד-984וי

^ לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, א ) ו 0 
 מיניתי את טל אברהם, ת״ז 7363948, סגן נשיא של בית
 משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל נ;שופט של בית

 המשפט המחוזי בתל אביב, מיום כ׳ באלול התשנ׳׳ט (ו
 בספטמבר 999 ו) עד יום ל׳ באב התשים (31 באוגוסט

.(2000 

 י׳ באייר התשנ״ט (26 באפריל 999 ו)

* צחי הנגבי 3 ־ " מ י ח ) 

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשנדד-984ו

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  משולב], התשמ״ד-984וי
 10(אא3) לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,

 מיניתי את נורית אחיטוב, ת״ז 8198657, סגן נשיא של בית

 משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל בשופטת בית
 המשפט המחוזי בתל אביב, מיום כ׳ באלול התשנ״ט (ו

 את שמותיהם של המועמדים הראויים, לדעת הועדה,

 והיא רשאית גם לדרג את המועמדים לפי כישוריהם.

 ח. עם סיום דיוניה תגיש הועדה את החלטתה לשר

 המשפטים ולשר העבודה והרווחה.

 גדעון סער

 מזכיר הממשלה

 י״ז באייר התשנ״ט (3 במאי 1999)
 (חמ 3-274)

 הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות
 מסוימות

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות

 המדינה (מינויים), התשי״ט-1959', ועל פי הצעת ועדת

 השירות, המשרות במפורט להלן במשרד החוץ יהיו פטורות

 ממכרז פומבי:

 .1 11 משרות של ראשי נציגויות דיפלומטיות במדינות
 אשר לדעת שר החוץ, רגישות ונסיבות מערכת היחסים

 המדיניים או נסיבות הקשורות בגיוון הייצוג הישראלי

 בחו״ל, מצדיקות מינוי אדם מתאים אף אם אינו מבין
 הסגל הדיפלומטי והמקצועי הקבוע של משרד החוץ.
 למען הסר ספק, בין 1 ו המשרות דלעיל לא יבואו במנין

 2 משרות בארצות קשות שירות (אנגולה ומאוריטניה)

 עד תום תקופת כהותנם של המכהנים הנוכחיים
 במשרות אלו.

 מבין משרות אלו - התל ביום 1.1.2001, לא יותר מ־7

 יהיו בצפון אמריקה ובמערב אירופה.

 2. כתנאי לפטור ממכרז כאמור לעיל, כישוריו של מועמד
 למשרה מן המשרות הרשומות למעלה, והתאמתו

 הכללית למשרה, ייבדקו בהתאם לנוהל הקיים על ידי
 ועדת המינויים שמונתה על ידי הממשלה בהודעה
 בדבר תנאים למינוי למשרות מסוימות2. מצאה ועדת

 המינויים כי למועמד יש זיקה אישית, עסקית או

 פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ על מועמדותו
 זולת אם מצאה כי יש לו רקע וכישורים מיוחדים

 העושים אותו ראוי למשרה האמורה.

 גדעון סער
 מזכיר הממשלה

 כ״ד באייר התשנ״ט (0ו במאי 0999

 (חמ 3-274)

 ם״ח התשי״ט, עמי 86; התשנ״ח, עמי 156.
 י״פ התשנ״ט, עמי 3445.

א מקום ליועץ המשפטי לממשלה ל מ  מינוי מ

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה

 (מינויים), התשי״ט-959ו', ולפי כל דין, אני מטיל על עדנה

 ארבל, פרקליטה המדינה, את מילוי תפקידיו של היועץ

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ־׳ב, עמי 68.

 סייח התשי״ט, עמי 86.
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 מינויים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 וגופים מבוקרים

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-ג96ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה

 (משמעת), התשכ״ג-963ו', ולאחר התייעצות עם שר האוצר,

 אני ממנה בזה את חברי בית הדין המפורטים מטה, לתקופה

 של חמש שנים:

 ברשימת המשפטנימ

 מינויים חוזרים:

 עו״ד אמנון טבח

 ברשימת נציב שירות המדינה

 מינויים חדשים:

 דייר חנינא קבל

 אורי טולידיאנו

 רפאל בן חור

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ ג מ " ח < 

 שר המשפטים

 ם״ח התשכ״ג, עמי 50.

 מינוי חברים לבית דין למשמעת של עובדי דשות
 השידור

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי חוק שירות המדינה (משמעת),
, ובהתייעצות עם ראש הממשלה, אני ממנה י  התשכ״ג-963ו

 את עובדי המדינה ואת עובדי רשות השידור המפורטים

 להלן, החל ביום ג׳ בתמוז התשנ״ט (7 ו ביוני 1999) לתקופה
 הקבועה לצד שמם, לחברים בבית הדין למשמעת של עובדי

 רשות השידור:

 ו. מתוך רשימה שהגיש שר המשפטים:

 חיים קלוגמן - עד יום י״ב באב התשס״א (ו באוגוסט
(2001 

 דלית דרור - לתקופה של חמש שנים

 2. מתוך רשימה שהגיש יושב ראש דשות השידור:

 עובדי מדינה:

 אביבה גיתאי - עד יום א׳ בתמוז התשם״ג (ו ביוני
(2003 

 עובדי רשות השידור:

 עזרא בהן - עד יום ט״ו בשבט התשס״ב (22 בפברואר

(2002 

 סלים פתאל - עד יום ה׳ בטבת התשם״ב (31 בדצמבר

(2000 

 כוכבה שלום - לתקופה של תמש שנים

 אסתר סופר - עד יום כ״ד בתשרי התשס״ג (30

 בספטמבר 2002)

 בספטמבר 1999) ער יום ל׳ באב התש״ם (31 באוגוסט

.(2000 

 י׳ באייר התשנ״ט (26 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ 6 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  משולב], התשמ״ד-1984י

 10(אא3) לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,

 מיניתי את צבי הרטל, ת״ז 7805724, סגן נשיא של בית

 משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית

 המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ב׳ באלול התשריט (ו

 בספטמבר 999 ו) עד יום כ״ג באדר א׳ התש״ס (29 בפברואר

.(2000 

 י׳ באייר התשריט (26 באפריל 1999)

' צחי הנגבי 3 ־ " מ י ח ) 

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

 משולב], התשמ״ד-984ו', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את חנוך פדר, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של
 בית משפט שלום, מיום כ׳ באלול התשריט (ו בספטמבר

 1999) עד יום ל׳ באב התש״ם (31 באוגוסט 2000).

 י׳ באייר התשריט (26 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ 6 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגן נשיא

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9  משולב], התשמ״ד-984וי
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי

 את הרן פינשטיין, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא

 של בית משפט שלום, מיום ב׳ באלול התשריט (ו בספטמבר
 1999) עד יום ב״ג באדר א׳ התש״ס (29 בפברואר 2000).

 י׳ באייר התשריט (26 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ 6 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמ׳ 68.

 ס״ח התשב״ג, עמ׳ 50.
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 תוקף המינוי עד יום י״ב באייר התשס״א (5 במאי

 ו200)

 י״ח באייר התשריט (4 במאי 1999)

 (חמ 3-2125) צחי הנגבי
 שר המשפטים

 מינוי חברים במועצת רואי חשבון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(אץ9) לחוק רואי חשבון,

, ועל פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה,  התשט״ו-955וי

 אני ממנה את הפרופסור ששון בר יוסף2 לחבר במועצת רואי

 חשבון.

 תוקף המינוי לשלוש שנים מיום זה.

 כ״א באייר התשריט (7 במאי 1999)

 (חמ 3-2399) צחי הנגבי

 שר המשפטים

 י ם״ח התשט״ו, עמי 26.

 2 י״פ התשג״ו, עמי 3443.

 מינוי סגן רשם החברות

 לפי פקודת החברות [נוסח משולב], התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 385(א) לפקודת החברות

, אני ממנה את פנחס ארקוס  [נוסח חדש], התשמ״ג-985וי
 לסגן רשם החברות.

 תוקף המינוי עד יום י״ט באלול התשריט (31 באוגוסט

.(1999 

 י״ז באייר התשריט (3 במאי 1999)

 (חמ 3-2399) צחי הנגבי
 שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.

 הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

 לפי חוק המקרקעין, התשב״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ו(ב) לחוק המקרקעין,

, אני מסמיך את אפרת מאירוביץ, מנהל  התשכ״ט-969וי
 מדור (מבקר תביעות) בלשכת הסדר המקרקעין בנצרת,

 בסמכויות של רשם מקרקעין, לאזור הפעולה של לשכת
 רישום המקרקעין בנצרת.

 ב״ג באייר התשנ״ט (9 במאי 999 ו)

 (חמ 3-295) צחי הנגבי

 שר המשפטים

 1 סייח התשכ״ט, עמי 259.

 3. מתוך רשימה שהגיש ארגון עובדים ארציים המייצג

 את המספר הגדול ביותר של העובדים במקצועות

 השונים ברשות השידור:

 עובדי מדינה:

 יצחק אגסי - לתקופה של חמש שנים

 יעקב קציר - עד יום ט׳ בתמוז התשס״א (30 ביוני

(2001 

 עובדי רשות השידור:

 מלכה סיטון - לתקופה של חמש שנים

 גרשון מיטל - לתקופה של חמש שנים

 יראון רופין - לתקופה של חמש שנים

 חיים קלוגמן יהיה אב בית הדין וצבי ענבר יהיה

 ממלא מקומו.

 ב״ח באייר התשריט (4 ו במאי 999 ו)

 (חמ 3-399) צחי הנגבי
 שר המשפטים

 מינוי חברים בבית דין להגבלים עסקיים

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו

(ד) לחוק ההגבלים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ג) ו־

 העסקיים, התשמ״ח-998ו', ובהתייעצות עם נשיא בית

 המשפט העליון, אני ממנה את משנה לאב בית הדין
 להגבלים עסקיים, ובהמלצת שר התעשיה והמסחר את חברי

 בית הדין, במפורט להלן:

, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים  יהונתן עדיאל2

- משנה לאב בית הדין:

 נציגי ארגונים כלכליים:

 יאיר רוטלוי3
 זיאד םפורי3

 נציגי ארגוני צרכנים:

 ראול טייטלבאום3
 יוסי פרלוב3
5  אמיר ברנע

 נציגי ציבור:

 רמי הרמן3
 חיים ברקאי3

3  עומרי בן שחר
 אבי בן בסט3

 מרדכי פרידמן4

 י ם״ח התשמ״ח, עמי 128.

 2 י״פ התשנ״ז, עמי 5176.

 3 י״פ התשנ״ז, עמי 3636.

 4 י״פ התשנ״ח, עמי 3858.
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 לחבר נוסף ברשימת הרופאים2 לענין התקנות האמורות,

 במחוז תל אביב.

 ביט בניסן התשנ־ט (5ו באפריל 999 0

< משה ארנם ג ־ י 8 מ ג ח ) 

 . שר הבטחון

 י״פ התשנ״ו, עמי 652.

 הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשב״ו-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות

 הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-965ו', מיניתי מיום כ״ו

 באייר התשנ״ט (2 ו במאי 999 ו), חברים נוספים ברשימת

 הרופאים2 לענין התקנות האמורות, כמפורט להלן:

 אזור תל אביב והמרכז:

 ד״ר הגלר יוסף

 דייר םטרוגו רפאל

 אזור ירושלים:

ח  דייר רוזנמן ע

 כ״ה באייר התשנ״ט (וו במאי 0999

 (חמ 83ו-3) משה ארנם
 : שר הביטחון

 ק״ת התשכ״ו, עמי 204: התשג״ה, עמי 690 ו.

 י״פ התשנ״ו, עמי 653.

 אעילת סמכויות לםמנב״ל בביר למינהל ומשאבי
 אנוש במשרד הבינוי והשיכון

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו7(ב) לחוק שירות המדינה

 (משמעת), התשב״ג-963ו' (להלן - החוק), ובהמלצת ועד

 השירות, אני אוצל מסמכויותי לפי סעיף ו5 לחוק, לםמנכ־ל
 בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד הבינוי והשיכון.

 ט׳ באייר התשנ״ט (25 באפריל 999 0

 בנימין נתניהו

 שר הבינוי והשיכון
 (חמ 3-67)

 סייח התשכ״ג, עמי 50.

 הסמבה בסמכויות של דשם מקרקעין

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו1(ב) לחוק המקרקעין,

 התשב״ט-969ו', אני מסמיך את רוברט ויינגר, רכז (בוחן

 עסקאות במקרקעין), בלשכת רישום המקרקעין נצרת,

 בסמכויות של רשם מקרקעין, לאזור הפעולה של הלשכה

 האמורה.

 צחי הנגבי
 שר המשפטים

 כ״ח באייר התשנ״ט (4ו במאי 999 0

 (חמ 3-295)

 סייח התשכ״ט, עמי 259.

 מינוי פקיד הסדר

 לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הסדר זכויות
 במקרקעין [נוסח חדש], התשב״ט-969ו', אני ממנה את חיים
 לרדו לפקיד הסדר, וקובע כי אזור סמכותו יכלול את אזורי

 הפעולה של כל הלשכות להסדר המקרקעין.

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 1999)

) צחי הנגבי ג ־ י 4 ג מ ד ח ) 

 _ שר המשפטים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 13, עמי 293.

 מינוי יושב ראש נוסןי לועדת עדר לענין קנסות

 לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 התשכ״ד-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ב) לחוק המועצה לענף

 הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד-963ו', (להלן - החוק), אני

 ממנה את מרים דיסקין, ת״ז 827294 ו, שופטת של בית משפט
 השלום, ליושב ראש נוסף בועדת הערר2 לענין קנסות.

 כ״ח בניסן התשנ״ט (14 באפריל 0999

) צחי הנגבי ג ־ 4 י מ 4 ח ) 

. שר המשפטים — 

 סייח התשב״ד, עמי 12.

 י״פ התשב״ה, עמי 602 ועמי 734; התשנ״ה, עמי 4227;

 התשנ״ח, עמי 716.

 הרשאה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה

 הפלילית (עדות)1 אני מרשה בזה את דייר יוחנן רון, ת״ז

 564682 - עובד משרד התשתיות הלאומיות, לערוך חקירות
,  בקשר לביצוע עבירות על תוק המים, התשי״ט-959ו2

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 439.
 ם״ח התשי״ט, עמי 169.

 הודעה בדבר מינוי לועדה רפואית עליונה

 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות

 הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-964ו', מיניתי מיום

 ב׳ באייר התשנ״ט (18 באפריל 1999), את דייר יניב יונה

 ק״ת התשב״ד, עמי 870; התשנ״ו, עמי 626.

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בםיון התשג״ט, 1.6.1999 3449



 הודעה על מינוי ממלא מקום מנהל רשות
 ההשקעות במינהלת מרכז השקעות הון

 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי׳׳ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(אץו) לחוק לעידוד

 השקעות הון, התשי״ט-1959', אני מודיע כי מיניתי את אורן
 גלעד, רפרנט תעשיה ומסחר באגף התקציבים במשרד

 האוצר, לממלא מקומו של מנהל רשות ההשקעות במינהלת
 מרכז ההשקעות.

 מינויו של אמיר לוי - בטל.

 י״ט באייר התשנ״ט (5 במאי 1999)

 (חמ 506-ג) מאיר שטרית

 שר האוצר
 1 סייח התשי״ט, עמי 234.

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 2306 ועמי 3255.

 הודעה על מינוי פקיד שומה

 לפי פקודת מם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־229 לפקודת מס

 הכנסה', אני מודיע כי עובד אגף מס הכנסה ומיסוי
 מקרקעין דניאל נאור, ת״ז 52897 ו054, מונה לשמש (בפועל)
 פקיד שומה במשרד פקיד שומה צפת, מיום י״ב בכסלו

 התשנ״ט (ו בדצמבר 1998).

 כ״א באדר התשנ״ט (9 במרס 1999)

 (חמ 3-171) מאיר שטרית
 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 הודעה על מינוי פקיד שומה

 לפי פקודת מס הכנסה

 בת1קף םמכ1תי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מם

 הכנסה', אני מודיע כי עובד אגף מם הכנסה ומיסוי
 מקרקעין עופר גרשוני, ת״ז 057454050, מונה לשמש (בפועל)

 פקיד שומה (היחידה הארצית לשומה) לענין הפקודה
 האמורה, מיום י״ב בטבת התשנ״ט (ו בדצמבר 1998).

 ב״א באדר התשנ״ט (9 במרס 1999)

 (חמ 3-171) מאיד שטרית
 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 מינוי עוזרי פקיד שומה

 לפי פקודת מם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מס

 הכנסה' (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי אגף מם

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

, ועל  על חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-957ונ

 חוק מדידת מים, התשט״ו-955ו".

 תוקפה של הרשאה זו עד יום ב״ב בטבת התש״ס (31

 בדצמבר 1999), וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.

 י״ט באייר התשנ״ט (5 ו במאי 1999)

 (חמ 3-279) אביגדור קהלני

 השר לביטחון הפנים

 3 סייח התשי״ח, עמי 4.

 4 סייח התשט״ו, עמי 82.

 הרשאה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה
 (עדות)', אני מרשה בזה את עובדי המועצה לענף הלול
 ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע

 עבירות על פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

, ועל חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  התשמ״ה-21985
, והצווים והתקנות שהותקנו לפיהם:  התשי״ח-957וג

 שם מס׳ זהות

 צינאדר יאיר 004348655

 קםטרו שמעון 078461647

 תוקפה של הרשאה זו עד יום כ״ה בניסן התש״ס (30

 במרס 2000) ובל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.

 י״ט באייר התשנ״ט (5 במאי 1999)

 (חמ 3-279) אביגדור קהלני

 — השר לביטחון הפנים

 י חוקי א״י, ברך אי, עמי 439.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 84.

 3 סייח התשי״ח, עמי 24.

 מינוי

 לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א- 1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה [נוסח

/  חדש], התשל״א- 1971 י (להלן - הפקודה), אני ממנה את כ

 42748-4 רק פקר לוגםי ניסים, להשתמש בסמכויותיו של

 קצין המשטרה בכיר לעני! סעיף 3ו(א) לפקודה.

 י״ט באייר התשנ״ט (5 במאי 1999)

 (חמ 3-602) אביגד1ר קהלני

 השר לביטחון הפנים

 י דיני מרינח ישראל, נוסח חדש 7 ו, עמי 390.

 3450 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בםיון התשנ״ט, 999ו.6.ו



 מינוי רשות

 לפי תקנות התעבורה, התשב״א- 961 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 579 לתקנות התעבורה,

 התשכ״א- 1961 י, אני ממנה את שמואל הרשקוביץ, ת״ז

 50860642, לרשות לענין חלק י׳ לתקנות האמורות.

.  מינויו של עתניאל שנלר - בטל2

 י׳ באייר התשנ״ט (26 באפריל 1999)

) שאול יהלום ב ־ 7 6 מ 6 ח ) 

 שר התחבורה

 י ק״ת התשב״א, עמי 1425; התשל״ט, עמי 871 ו.
 2 י״פ התשמ״ח, עמי 2708.

 הודעה על הרכב מועצת הפסיכולוגים

 לפי חוק הפסיכולוגים, התשל״ז-977ו

,  בהתאם לסעיף 47 לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-977וי

 אני מודיע כי הרכב מועצת הפסיכולוגים הוא כדלקמן:

 פרופ׳ אלחנן י׳ מאיר - יושב ראש, ת״ז 00020230

 נציגי המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה:

 האוניברסיטה העברית - חנוך ירושלמי, ת״ז

030568844 

 אוניברסיטת חיפה - בני בית־הלחמי, ת״ז 01441625

 אוניברסיטת בר אילן - יגאל גרוס, ת־ז 000145185

 אוניברסיטת בן גוריון - זולי זלוטוגורםקי, ת״ז

014197495 

 נציגי שר הבריאות:

 חווה קרייםלר, ת״ז 008500746

 נדב לירון, ת״ז 006294003

 שושנה הרשקו, ת״ז 042090548

 נציגי שר החינוך התרבות והספורט:

 ברני שטיין, ת״ז 069751956

 אלישע יהושע, ת״ז 046009833

 מתתיהו לוז, ת״ז 005369558

 נציגי שר הפנים:

 יעקב רנד, ת״ז 0370476 ו0

 קרל רובין רוט, ת״ז 012830782

 עמירם בוגט, ת״ז 012765285

 נציגי שר העבודה והרווחה:

 מאיר חובב, ת״ז 7780 ו000

 שרה אשכנזי, ת״ז 844307 ו00

 נציג שר הביטחון:

 דניאל שטרול, ת״ז 50256007

 הכנסה ומיסוי מקרקעין, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש

 כעוזרי פקיד שומה, לעגין הסעיפים בפקודה הנקובים

 לצדם:

 השם מס׳ זהות סעיפי הפקודה

 חנית הדר 028039600 145, 1.52-150
 יוסף שמואלי 023876246

 אביבה הר־יפה 024849333

 אלי גורנשטיין 017329160
 לאה טבע 025142183

 אריאל בקר 023903628
 דוד גידה 029541935
 אייל גוהר 028945772
 לילך אביטן 025009283

 אלון גול 024675027

 איתן גודמן 024909293

 ירי הלוי 027938711 135(2), (3), למעט
 קפאח ינון 054015177 פסקת משנה (א),

 יוסי רפאל 027489194 (4), 135א, 136-

 מאיר שטרית

 שר האוצר

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 1999)

 (חמ 3-171)

 מינוי פקיד גביה וביטול מינוי ממונה על
 הגביה

 לפי פקודת המסים .(גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה את מנהל מחלקת הנהלת חשבונות במשרד

 התעשיה והמסחר לפקיד גביה לפי הפקודה האמורה.

.  מינויו של אלברט לזרוביץ לממונה על הגביה - בטל2

 כ״ג באייר התשנ״ט (9 במאי 1999)

 (חמ 3-18) מאיר שטרית

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 י״פ התשמ״ב, עמי 2547.

 קביעת מטרה ציבורית

 לפי פקודת מם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2) לפקודת מם הכנסה', אני
 מאשר כי המטרה של שמירה על איכות הסביבה למען

 הכלל היא מטרה ציבורית לענין הסעיף האמור.

 כ״ה בניסן התשנ״ט (וו באפריל 999ו)

< מאיר שטרית ג ־ 9  >חמ ו
 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו. ם״ח התשל״ז, עמ׳ 58 ו.

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בסיון התשנ״ט, 1.6.1999 3451



 תוקפה של הסמכה זו יפה כל עוד מקבל ההסמכה

 משמש בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.

 כ׳ באייר התשנ״ט (6 במאי 999 ו)

 (חמ 3-2803) רפאל איתן

 השר לאיכות הסביבה

 מינוי מפקחות

 לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים,

 התשג״ג-993ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(א) לחוק הפיקוח על

 מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ״ג-993ו', אנו

 ממנים אח הרשומות מטה למפקחות לענין החוק האמור:

 דבורה אלטוס, ת״ז 50080456 - מפקחת ארצית

 רוני יוסיפון, ת״ז 00838825 - מפקחת במחוז תל־

 אביב |

 דורית גולדשטיין, ת״ז 056391345 - מפקחת במחוז

 הצפון.

 כ׳ באייר התשנ״ט (6 במאי 1999)

 (חמ 3-2745)

 יהושע מצא אליה1 ישי
 שר הבריאות שר העבודה והרווחה

 י סייח התשנ׳׳ג, עמי 126.

 צו הרחבה בענן! הבניה ועבודות ציבוריות
 (פנסיה)

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,

, אני מצווה כי תורחב תחולתן של  התשי״ז-957וי
 הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחן1ם בין התאחדות
 הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים

 הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבנין והעץ, מיום ב׳

 בניסן התשנ״ז (9 באפריל 1997) ומספרו בפנקס
 ההסכמים הקיבוציים הוא 7021/97, המפורטות

 בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו ביום י׳׳ז בםיון

 התשנ״ט (1 ביוני 1999) על כל העובדים בישראל בענף
 הבניה והעבודות הציבוריות שהתלו בעבודתם החל
 ביום כ״ט באדר ב׳ התשנ״ה (31 במרס 1995)

 ומעבידיהם, למעט -

 (ו) עובדים שנושא הפנסיה מוסדר לגביהם בהסכם

 קיבוצי ומעבידיהם;

 (2) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות

 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה

 משתתף באחזקתם.

 2. הוראות סעיף 8 להסכם הקיבוצי, למעט פסקאות 2.ו.8.4

 עד 4.ו.8.4, לא יחולו על עובד שנעשה לגביו על ידי

 י ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 נציג שר האוצר:

 גל הרשקוביץ, ת״ז 24884009

 נציג השר לקליטת עליה:

 ליובוב ברגלםון, ת״ז 307395186

 נציגי הסתדרות הפסיכולוגים:

 יהודית אכמון, ת״ז 009474511

 יעלה גודיי, ת״ז 3ו0038229

 בלה גילוץ, ת״ז 008517955

 גילי הילמן, ת״ז 84ו0ו0008

 דורון נגאל, ת״ז 7234 ו0534

 רוחמה פז, ת״ז 007474513

 ניצן מור, ת״ז 050827005

 משה לנזמן, ת״ז 065529935

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 999 ו)

 (חמ 3-400) יהושע מצא
 שר הבריאות

 הודעה על התליית רשיון

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו4 לפקודת הרופאים [נוסח

 חדש], התשל׳׳ז-976ו', אני מורה על התליית רשיון מם׳

 15830, שניתן לדייר משה פבריקנט, ת״ז 1051708659, שמענו

 רח׳ לילנבל1ם 13, גדרה, לתקופה של שישה שבועות מיום

 י״ט באב התשנ״ט (ו באוגוסט 1999), עד יום א׳ בתשרי

 התש״ס (11 בספטמבר 1999).

 כ״ג באייר התשריט (9 במאי 1999)

 (חמ 66ו-3) יהושע מצא
 שר הבריאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.

 הסמבה להוציא צו להפסקת מפגע או לסילוקו

 לפי חוק למניעת מפגעים, התשב״א- 1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב לחוק למניעח מפגעים,

, אני מסמיך את האנשים ששמותיהם י  התשכ״א-ו96ו

 מפורטים להלן לענין הוצאת צו כמפורט בסעיף האמור:

 שלמה כץ, ת״ז 58023946

 רוברט ראובן, ת״ז 04131683

 דליה בארי, ת״ז 50074699

 בת שבע קופטש, ת״ז 000208132

 גיל יניב, ת״ז 08046146

 אריק בר שדה, ת״ז 009312877

 דני איציקזון, ת״ז 01702677

 סטיליאן גלברג, ת״ז 015505886

 רני עמיר, ת״ז 56568744

 י ם״ח התשכ״א, עמי 58: התשנ״ז, עמי 136.
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 הודעה על כוונה למתן צווי הרחבה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,

, אני מודיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף  התשי״ז-957וי

 25 לחוק, המרחיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים

 האלה:

 ו. הסכם קיבוצי כללי (7001/99) שבין איגוד המוסבים

 בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,

 הסתדרות עובדי המתכת, מיום י״ח בטבת התשנ״ט (6

 בינואר 1999), בדבר קיצור שבוע עבודה:

 2. הסכם קיבוצי כללי (7002/99) שבין התאחדות תעשייני

 היהלומים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית

 החדשה, הסתדרות עובדי המתכת, החשמל

 והאלקטרוניקה, מיום ג׳ בשבט התשנ״ט (20 בינואר

 1999), בדבר תמורה בעבור בגדי עבודה:

 3. הסבם קיבוצי כללי (7006/99) שבין לשבת התיא1ם של

 הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית

 החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ״ו בניסן
 התשנ״ט (12 באפריל 1999), בדבר השתתפות המעביד

 בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה.

 ט״ז באייר התשנ״ט (2 במאי 1999)

" אליהו ישי ־ " מ "  >ח

 שר העבודה והרווחה

 י סייח התשיי׳ז, עמי 63.

 הודעה על כוונה לתיקון עו הרחבה
 (הסבם המסגרת)

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,
, אני מודיע על כוונתי ליתן צו הרחבה מתוקן  התשי״ז-957וי
 להסכם קיבוצי כללי(הסכם המסגרת)(7010/95), שנתתם בין

 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים

 המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
 האגף לאיגוד מקצועי, ביום ח׳ בשבט התשנ״ה (9 בינואר

 1995), באופן שההוראות המורחבות שענינן קיצור שעות
 העבודה השבועיות, דמי חגים וימי אבל - יחולו על כלל

 העובדים והמעבידים בישראל.

 אליהו ישי

 שר העבודה והרווחה

 ט״ז באייר התשנ״ט (2 במאי 1999)

 (חמ 07 ו-3)

 סייח התשנ״ז, עמי 63.

ן  מינוי חברים בועדת אבחו

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ג-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול

, ולאחר התייעצות עם שר  במפגרים), התשב״ט-969וי

 מעבידו הסדר חלופי לביטוח פנסיוני, בהסכמת העובד

 שניתנה בכתב, ולתקופה שבה חל עליו ההסדר החלופי

 האמור, ובלבד שההסדר החלופי נעשה במסגרת ביטוח

 מנהלים הבולל אפשרות לקצבה, בקופת ביטוח

 כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור

, באופן שתשלומי  ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-21964

 העובד לא יפחתו מ־5% משכר העובד ותשלומי

 המעביד - מ־11% '(5% לתגמולים ו־6% לפיצויים)

 משכר העובד, בתוספת תשלומים להבטחת הכנסה

 חודשית למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש

 להבטחת 75% לפחות משכר העובד או בשיעור של

 2.5% משבר העובד לפי הנמוך מביניהם, לפי תכנית

 שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד

 האוצר: והכל למטרת קצבה לעת זקנה, למקרה של

 פטירה ואבדן בושר העבודה: לענין פסקה זו, ״שכר

 העובד״ - כאמור בסעיף 8.4.1.1 להסכם הקיבוצי,

 לפחות.

 תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 מס׳ הסעיף
 בהסכם

 8. קרן פנסיה

 8.4 המעסיקים יהיו חייבים לשלם את דמי הגמולים לקרן

 פנסיה מקיפה לעמיתים חדשים:

 8.4.1 פירוט דמי הגמולים והתשלומים, אשר חייב כל

 מעסיק לשלם הוא כדלקמן:

 8.4.1.1 שיעור של 6% מהשכר התעריפי על פי טבלאות
 השכר המוסכמות בהסכם הקיבוצי ותוספותיו על
 חשבון תגמולים ושיעור של 6% מהשכר התעריפי

 האמור על חשבון פיצויים ובלבד שהעובד ישלם
 שיעור של 5.5% מהשכר התעריפי האמור, דהיינו,
 תשלומי החובה בעבור הפנסיה המקיפה יעמדו על

 שיעור כולל של 17.5% מהשכר התעריפי להבטחת
 כל זכויות הפנסיה המקיפה באמור של העובד.

 8.4.1.2 שיעור של 2.5% מהשכר התעריפי האמור בעבור

 ביטוח מחלה של העובדים.

 8.4.1.3 שיעור של 2% מהשכר התעריפי האמור להעברה

 לקרן עידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

 8.4.1.4 שיעור של 0.3% מהשכר התעריפי האמור לקרן

 רווחה ומלגות של העובדים.

 ב״ו באייר התשנ״ט (12 במאי 1999)

מ ־3C107 אליהו ישי ז ד ) 

 שר העבודה והרווחה

 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302.

 ם״ח התשב״ט, עמי 132.
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 (2) אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לקציני מבחן

 לנוער לענין החוק האמור:
 אילנה פפר, ת״ז 2907811

 שרית רבינוביץ, ת״ז ו502955991
 אמציה גילת, ת״ז 2גג9340ם40

 טובה גזלה, ת״ז 5013808019

 ילנה לבקובסקי, ת״ז 068628486'

 ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער', תתוקן לפי

 זה.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 999 ו)

< אליהו ישי ג ־ ו 4 מ ו  >ח

 שר העבודה והרווחה

 2 י״פ התשמ׳׳ח, עמי 960.

 3 י״פ התשנ״ז, עמי 2384.

 4 י״פ התשמ״ח, עמ׳ 6ו28.

 5 י״פ התש״ן, עמי 2415.

 6 י״פ התשנ״ד, עמ׳ 883 ו.

 7 י״פ התשמ״ח, עמ׳ 760.

 מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח
 חדש], התשכ״ט-1969', אני ממנה את האנשים ששמותיהם
 רשומים מטה לקציני מבחן למבוגרים במחוזות המצוינים

 ליד שמותיהם:

 פפר וולף, ת״ז 308890474 - חיפה והצפון

 אילנית עבדה, ת״ז 028877702 - חיפה והצפון

 אסתר קרליק, ה״ז 24877953 - חיפה והצפון

 נדאל זועבי, ת״ז 026396432 - חיפה והצפון

 רבקה מודיאנו, תי׳ז 23928633 - חיפה והצפון

 טל פסטרנק, ת״ז 9ו274620 - תל־אביב והמרכז

 ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן למבוגרים2, תתוקן

 לפי זה.

 ר באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

< אליה1 ישי ג ־ ו 4 מ ו ח < 

 שר העבודה והרווחה
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312: ם״ח

 התשל״א, עמי 88.
 2 י״פ התשמ״ד, עמי 413.

 מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח

, אני ממנה את האנשים ששמותיהם  חדש], התשב״ט-969וי

 רשומים מטה לקציני מבחן למבוגרים במתוזות המצוינים

 ליד שמותיהם:

 הבריאות, אני ממנה את הרופאה דייר אירנה טומבק, ת״ז

 303828057, לחברה ולממלאת מקום בועדות אבחון2 לפי

 החוק האמור.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 999 ו)

) אליהו ישי ג ־ 2 2 מ 8 ח ) 

 שר העבודה והרווחה

 2 י״פ התשנ״ה, עמ׳ 2553.

 מינוי קציני מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח

 הדש], התשכ״ט-1969', אני ממנה את סאלמה נג׳אר, ת״ז

.  2579969/3, לקצין מבחן לנוער2

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

 אליהו ישי
 שר העבודה והרווחה

 (חמ 3-141)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312: סייח
 התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התשמ״ח, עמי 760.

 מינוי קציני מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חרש], התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח

, אני ממנה את האנשים ששמותיהם  חדש], התשכ״ט-969וי

 רשומים מטה לקציני מבחן לנוער:

 מורד לילה, ת״ז 029799152

 אבו־אלעםל רים, ת״ז 026258442

 אקוקה לילך, ת״ז 027135664

, תתוקן לפי  ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער2

 זה.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

) אליהו ישי ב ־ י 4 מ ו ח ) 

 — שר העבודה והרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312: ס״ח

 התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התשמ״ח, עמי 760.

 מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודח המבחן [נוסח

 חדש], התשכ״ט-1969' -

 (ו) אני ממנה את דבורה אורן, ת״ז 056083702, לקצינת

 מבחן לנוער לענין החוק האמור;

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ם״ח
 התשל״א, עמי 88.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; סייח
 התשל״א, עמי 88.
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 פאני מלכה, ת״ז 59058966 - אשדוד

 יהודית קם, ת״ז 55312920 - קרית גת

 ר באייר התשנ״ט (22 באפריל 999 ו)

) אליהו ישי ג ־ 2 2 מ 8 ח < 

 שר העבודה והרווחה

 מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש

 ונעדרים), התשט״ו-955ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין

 בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-955ו' -

 (ו) אני ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לענין החוק

 האמור:

 לינדה דגן, ת״ז 3127ו52ו0 - פקידת סעד מחוזית

 למחוז ירושלים והדרום

 אהובה ליברמן, ת״ז 10604130 - בת ים

 נילי זיו, ת״ז 050446194 - רתובות

 אסנת בארי׳ גרינשפן, ת״ז 057445843 - תל אביב

 רקפת עצמון, ת״ז 057690463 - ראש העין

 יהודית חזן דוידזון, ת״ז 02847349 - מועצה מקומית

 שגב שלום

 רחל גרינשטיין, ת״ז 67831149 - אור.יהודה

 ענת זילברמן, ת״ז 57786931 - אשדוד

 תמר ישראלי, ת״ז 003223609 - נתניה

 דינה מנהיים, ת״ז 64703226 - נתניה

 טובה מר־שמה, ת״ז 004440368 - תל אביב

 מירי בקר, ת״ז 00101168 - כל הארץ

 (2) אני מחליף את אזור מינוין של פקידות הסעד הרשומות

 מטה לאזור המצוין לצד שמן:

 סמדר יונגר2, ת״ז 24ו3ו549 - נם ציונה

 ענת בנאור1, ת״ז 050827716 - גבעתיים

 מינוין לאזור הקורם - בטל.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

) אליהו ישי ג ־ ־ ו 4 מ ג ח ) 

— שר העבודה והרווחה : 

 י סייח התשט״ו, עמי 26 ו.
 2 י״פ התשמ״ט, עמי 3045.

 ג י״פ התשנ״ח, עמי 4680.

 מינוי פקיד סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול

 והשגחה), התש״ך-960ו', אני ממנה את מרטין בהן, ת״ז

 לוינה םגאוקר, ת״ז 14690564 - באר שבע

 סבטלנה זלטקין, ת״ז 310629035 - ירושלים

, תתוקן  ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן למבוגרים2

 לפי זה.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 999 ו)

 אליהו ישי

 שר העבודה והרווחה

 (חמ 3-141)

 י״פ התשמ״ד, עמי 413.

 מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו2(ג) לחוק הסעד (טיפול

 במפגרים), התשכ״ט-1969', אני ממנה את האנשים
2 לפי חוק זה, בל אחד במקום  הרשומים מטה לפקידי סעד

 המצוין לצד שמו:

 גילת םפייב־לביא, ת״ז 022279699 - פקידת סעד

 מחוזית למחוז ירושלים והדרום

 נהיי בשארה, ת״ז 20934683 - פקידת סעד מחוזית

 למחוז חיפה והצפון

 עבדאלבםט בדווי, ת״ז 623 ו5939 - מועצה מקומית

 בפר קאםם

 אירית חן, ת״ז 12842605 - תל אביב־יפו

 אורית טרמין, ת״ז 24607756 - בת ים

 מיכל כהן, ת״ז 58907767 - תולון

 ורד כרסנטי, ת״ז 06268ו28 - תל אביב־יפו

 אנה נזלין, ת״ז 303982946 - תל אביב־יפו

 היפא עינאש, ת״ז 59431700 - ג׳לג׳וליה

 נעה עצמון, ת״ז 55613897 - נם ציונה

 עופרה קהאן, ת״ז 85754588 - רעננה

 בלהה שחל, ת״ז 1482140 - רמת גן

 רבקה שטאובר, ת״ז 57847626 - רחובות

 1רדה שילה, ת״ז 4ו53ו542 - כפר סבא

 עינת שמש, ת״ז 24546962 - בני ברק

 סוזאן ג׳ברין, ת״ז 26326942 - אום אל פחם

 האני חיר, ת״ז 58575465 - אבו סנאן

 יצחק ערד, ת״ז 27972744 - נצרת עילית

 רות בהן בקר, ת״ז 302022256 - מגדל העמק

 ציפי בהן, ת״ז 51908473 - מועצה אזורית מעלה

 יוסף

 אםמאא עודי, ת״ז 23423650 - מועצה מק1מית ג׳יםר

 א־ זרקא

 רבין אברישמציי, ת״ז 13562038 - בית שמש

 חנה גרשון, ת״ז 13554688 - ירושלים

 רג׳ינה ויצמן, ת״ז 68040583 - ירושלים

 ם״ח התשכ״ט, עמי 132. ם״ח התש״ך, עמי 52.

 י״פ התשנ״א, עמי 471.

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בםיון התשנ״ט, 1.6.1999 3455



 בשקלים חדשים

6,272,000 

6,466,000 
3,473,000 

330,294,000 

 הכנסות

 ממשלתי אחר

 מענקים מיועדים
 מענק כללי

 סה״כ הכנסות

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

 (חמ 360 -3)
 יעקב אפרתי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 תמצית תקציב רגיל של עיריית כרמיאל
 לשנת הכספים 1998

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות' (להלן -

 הפקודה), אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206
, אישרתי תקציב רגיל ש  ו־207 לפקודה שהועברה אלי2

 עיריית כרמיאל לשנת התקציב 1998 שתמציתו להלן:

 הוצאות בשקלים חדשים

32,441,000 
31,076,000 
9,396,000 

18,885,000 
7,594,000 
3,508,000 

11,619,000 
9,099,000 

810,000 
6,500,000 

130,928,000 

 בשקלים חדשים

49,800,000 

12,771,000 
13,657,000 

12,816,000 

9,343,000 
43,000 

3,283,000 
22,715,000 

6,500,000 

130,928,000 

 שבר כללי
 פעולות כלליות

 רכישות מים
 שכר חינוך

 פעולות חינוך
 שכר רווחה

 פעולות רווחה
 פרעון מלוות

 הוצאות מימון
 הנחות מארנונה

 םה״כ הוצאות

 הכנסות

 יעקב אפרתי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ארנונה
 מים

 יתר עצמיות
 משרד החינוך
 משרד הרווחה
 ממשלתי אחר

 מענקים מיועדים
 מענק כללי

 הנחות מארנונה

 םה״כ הכנסות

 כ״ט בניסן התשנ״ט (15 באפריל 1999)
 (חמ 3-360)

2 באשדוד לענין החוק האמור.  3־685678ו, לפקיד סעד

 ו׳ באייר התשנ׳יט (22 באפריל 1999)

) אליהו ישי ג ־ ו 4 מ 2  >״

 שר העבודה והרווחה

 י״פ התשמ״ו, עמי 2915.

 ביעול מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול

 והשגחה), התש״ך-960ו', אני מבטל את מינויו של בן נבט

 סוניה, ת״ז 2001315381, לפקידת סעד לענין החוק האמור.

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד לעני[ החוק האמור2,

 תתוקן לפי זה.

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)

 אליהו ישי
 שר העבודה והרווחה

 (חמ 3-142)

 י סייח התש״ך, עמי 52.

 2 י״פ התשמ״ו, עמי 2915.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון
 לשנת הכספים 1998

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות' (להלן -

 הפקודה), אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206
, אישרתי תקציב רגיל של  ו־207 לפקודה שהועברה אלי2

 עיריית אשקלון לשנת הכספים 1998 שתמציתו להלן:

 הוצאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 י״פ התשל״א, עמי 1523.

57,819,000 

56,959,000 
16,560,000 
71,333,000 

40,384,000 

11,356,000 
39,720,000 

17,910,000 
836,000 

17,417,000 

330,294,000 

120,521,000 

28,544,000 

83,760,000 
49,781,000 

29,477,000 

 שכר כללי
 פעולות כלליות

 רכישות מים

 שכר חינוך
 פעולות חינוך

 שכר רווחה

 פעולות רווחה
 פרעון מלוות

 הוצאות מימון

 הוצאות והעברות חד פעמיות

 סה״כ הוצאות

 הכנסות

 ארנונה

 מים

 יתר עצמיות
 משרד החינוך
 משרד הרווחה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 3456 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בסיון התשנ״ט, 1.6.1999



 הוצא1ת בשקלים חדשים

 פע1ל1ת חינ1ך 19,286,000
 שבר רווחה 2,727,000

 פעולות רווחה 13,969,000
 פרעון מלוות 6,730,000
 הוצאות מימון 1,357,000

 סה״ב הוצאות 127,337,000

 הכנסות בשקלים חדשים

 ארנונה 54,507,000
 מים 10,200,000
 יתר עצמיות 28,729,000
 משרד החינוך 15,495,000
 משרד הרווחה 9,800,000
 ממשלתי אחר 2,054,000

 מענקים מיועדים 114,000
 מענק כללי 6,438,000

 םה״כ הכנסות 127,337,000

 יעקב אפרתי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ו׳ באייר התשנ״ט (22 באפריל 1999)
 (חמ 3-360)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 י״פ התשל״א, עמי 523 ו.

 מינוי פקיד הבחירות לבחירות חדשות לראש
 הרשות במועצה המקומית בועינה נוגיידאת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-1965

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
, ועל פי  (בחירות), התשכ״ה-1965', שהעביר אלי שר הפנים2
 פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום כ״ח בניסן
 התשנ״ט (14 באפריל 1999) בתיק ע״ש 844,847/99, אני ממנה
 את אבינועם יחזקאלי לפקיד בחירות לצורך הבחירות
 החדשות לראש רשות במועצה המקומית בועיגה נוג׳ידאת.

 ט׳ באייר התשנ״ט (25 באפריל 1999)

) יעקב אפרתי ג ־ 1 2 7 מ 8 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 סייח התשכ״ה, עמי 248.
 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 הודעה על הסמבה

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה

 לטיפול רפואי), התשכ״ח-1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים

 ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח-968ו',

 אני מודיע כי הסמבתי את איתן לוי, ת״ז 022610588, ואת

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית
 לשנת הכספים 1998

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 (להלן -

 הפקודה), אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206

, אישרתי תקציב רגיל של  ו־207 לפקודה שהועברה אלי2

 עיריית נצרת עילית לשנת הכספים 998 ו שתמציתו להלן/

 בשקלים חדשים

28,997,000 
37,240,000 

8,000,000 
28,118,000 

20,519,000 

4,660,000 
21,283,000 

13,640,000 

2,109,000 
18,000,000 

182,566,000 

 בשקלים חדשים

65,880,000 
12,500,000 
18,319,000 

39,052,000 

17,456,000 
480,000 

3,496,000 

25,383,000 

182,566,000 

 הוצאות

 שכר כללי
 פעולות כלליות

 רכישות מים
 שכר חינוך

 פעולות חינוך

 שכר רווחה
 פעולות רווחה

 פרעון מלוות

 הוצאות מימון
 הנחות רווחה

 סה״כ הוצאות

 הכנסות

 ארנונה
 מים

 יתר עצמיות

 משרד החינוך
 משרד הרווחה
 ממשלתי אחר

 מענקים מיועדים
 מענק כללי

 סה״כ הכנסות

 ד׳ באייר התשנ״ט (20 באפריל 1999)
 (חמ 3-360)

 יעקב אפרתי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קדית ביאליק
 לשנת הכספים 1998

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות, (להלן -
 הפקודה), אני מודיע בי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206

, אישרתי תקציב רגיל של  ו־207 לפקודה שהועברה אלי2
 עיריית קרית ביאליק לשנת הכספים 1998 שתמציתו להלן:

 בשקלים חדשים

22,894,000 

48,324,000 

5,600,000 

6,450,000 

 הוצאות

 שכר כללי
 פעולות כלליות

 רכישות מים
 שכר חינוך

 ק״ת התשב״ח, עמי 2230.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בסמן התשנ״ט, 1.6.1999 3457



 שם המועמד במספרים באחוזים

 חוםיין עלי אבראהים 336 5.70 ו

 סעדי זיאד 95 ו 9.11

 סעדי טאהא 231 10.79

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות

 הכשרים נערכו ביום ה׳ בכסלו התשנ״ט (24 בנובמבר

 1998) בחירות חוזרות אשר בהן:

 ו. המ1עמדים שעמד! לבחירה היו:

 זובידאת מ1חמד יאםין

 חוסיין עלי אבראהים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 2,046

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,004

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 42

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 הקולות

 מהמועמדים:

 שם המועמד

 זובידאת מוחמר יאםין 1,046

 חוםיין עלי אבראהים 958

 על פי פסק דין מיום 4.3.1999 שניתן בבית המשפט

 המחוזי בחיפה (תיק ה״פ 126,141/99) נקבע בי הבחירות

 לראשות המועצה המקומית בםמת טבעון בטלות וכי
 ייערכו שנית ביום י״ט בניסן התשנ״ט (5 באפריל

.(1999 

 ו. בבחירות החדשות שהתקיימו ביום י״ט בניסן
 התשנ״ט (5 באפריל 999 ו) המועמדים שעמוץ

 לבחירה היו:

 ו. מוחמד יאםין זובידאת

 2. עלי אבראהים זובידאת

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 1,783

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 1,722

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים ו6

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 מוחמד יאסין זובידאת

 עלי אבראהים זובידאת

58% 996 

42"/0 726 

 6. שמו של המועמד שנבתר לראש הרשות

 מוחמד יאסין זובידאת

 (שם פרטי) (שם משפחה)

 אריה שוורדלין, ת״ז ו02280994, להיות המנהל לענין הצו

 האמור.

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 999 ו)

) יהושע שמר ג ־ ו 8 מ 6 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
 המקומית בםמת טבעון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-975ו

 בהתאם לסעיף ו7(א) לחוק הרשויות המקומיות

) לחוק הרשויות ב^  (בחירות), התשב׳׳ה-1965', !לסעיף 7(

 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

 21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות

 המועצה המקומית בסמת טבעון.

 א. לקראת הבחירות שקוימו ביום ב״א בחשון התשנ״ט (10
 בנובמבר 1998) -

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 זבידאת מוחמד עלי

 זבידאת מוניר

 זובידאת מוחמד אסמעיל

 זובידאת מוחמד יאסין

 זובידאת נימר

 זובידאת סמיר

 זובידאת עיםא

 8. חוסיין עלי אבראהים

 9. סעדי זיאד

 10. סעדי טאהא

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 2,189

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 40ו,2

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 49

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 זבידאת מ1חמד עלי 154 7.20

 זבידאת מוניר 278 12.99

 זובידאת מוחמד אםמעיל 105 4.91

 זוביראת מוחמר יאסין 407 19.02

 זובידאת נימר 256 11.96

 זובידאת סמיר 89 4.16

 זובידאת עיסא 89 4.16

 סייח התשב״ה, עמי 248.

 ס״ח התשל״ה, עמי וו2: התשג״ח, עמי 270.
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 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 2.00ו ביום 23.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יגאל קלדרון, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 1555/98

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

 ובענין פירוק חברת מנחם רואני שיווק עץ ורעפים

 בע״מ,

 והמבקשת: חברת חיים סבירסקי ובנו בע״מ, ע״י ב״כ

 עוה״ד יעל אמיר לב־ארי, משד׳ ד1ד המלך 12, תל אביב

 64953, טל׳ 6968965־03, פקס' 6969781־03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.12.1998 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 8.7.1999 בשעה 08.30.

 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 זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.1.7.1999 

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

 יעל אמיר לב־ארי, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 1554/98

 בענין פקודת החברות [נ1סח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת משאבות בטון רזאל ר.מ. (1992)
 בע׳׳מ, ח״פ 0־65525ו־ו5,

 והמבקשת: חברת רז אל בע״מ, ע״י ב״ב עוה׳׳ד ע׳
 גולדשטיין ו/או נ׳ וולף ו/או א׳ בר־אל, מרח׳ ז׳בוטינםקי 3אי,

 רמת גן 52520, טלי 9796ו75־03, פקס׳ 0ו60ו75־03.

 נמסרת בזה ה1דעה, כי בעם 15.12.1998 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 13.7.1999 בשעה 08.30.

 הודעת פקיד הבחירות מיום כ״ח בכסלו התשנ״ט (17

 בדצמבר 1998)ג, תתוקן לפי זה.

 ב׳ באייר התשנ״ט (18 באפריל 1999)

) לביב טריף ג ־ 2 1 5 מ ° ח ) 

 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 בםמת טבעון
 1 י״פ התשנ״ט, עמי 60 ו ו.

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 106/99

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

 ובענין פירוק חברת אוש - בניה ופיתוח (1992) בע״מ,

 ח״פ 6־167300־51,

 והמבקשים: ע״י ב״ב עוה״ד מור בהן, מרח׳ רוגוזין 14/3,

 אשדוד 77273.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.7.1999 בשעה 08.30.

 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 2.00 ו ביום 24.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מור בהן, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 2112/99

 בענין פקודת החברות [נ1םח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אופנת ביזיו בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה (ישראל בכר ואח׳), ע״י

 עוה״ד יגאל קלדרון, מדרך פתח תקוה 48, תל אביב 66184.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.2.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.6.1999 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה

 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז במיון התשנ״ט, 6.1999.ו 3459



 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 7.7.1999 בשעה 08.30.

 בל 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 13.00 ביום 6.7.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיל גרינברג, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 476/98 ו

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

 ובענין פירוק חברת יעקב סדן חברה קבלנית לבנין
 בע״מ,

 והמבקש: אליהו חפץ, ת״ז 254306, מרח׳ חומה ומגדל
 56, חולון, ע״י ב״ב עוה״ד י׳ סלטון מרח׳ לילינבלום 15, תל

 אביב 65132, טל׳ 77523 ו5־03, פקס׳ 74378 ו5־03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.11.1998 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.7.1999 בשעה 08.30.

 בל 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 6.00 ו
 ביום 28.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 י׳ םלטון, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 487/98 ו

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

 ובענין פירוק חברת רמות עמל חברה להשקעות

 ופיתוח בע״מ,

 והמבקשת: עיריית טירה, ע״י ב״כ עוה״ד מ׳ דעאס, ת״ד

 72ו4, טירה 44915.

 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 זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 999 ו.6.7.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלעד בר־אל, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 125/98

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו,

 ובענין פירוק חברת י.ד. אינבר השקעות בע״מ, ח״פ 6־
 ו25507־51,

 והמבקש: שמואל בנד, ת״ז 55931240, ע״י ב״ב עוה״ד
 גיורא רובננקו ו/או חנה קלוגמן ו/או עידן סידם, מרח׳

 דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל׳ 5ו52760־03, פקס׳ 5276016־

.03 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 25.2.1998 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 999 ו.7.7 בשעה 08.30.

 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 1.7.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיורא רובננקו, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 240/98

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

 ובענין פירוק חברת נייט ליין בע׳׳מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עוה״ד גיל גרינברג

 ו/או עדי בראונשטיין ו/או רונן ג׳ומי, מרח׳ נחמני 34, תל

 אביב 65795, טל׳ 0ו56650־03, פקס׳ 5607838־03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.4.1999 ה1גשה בקשה

 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 3460 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בסיון התשנ״ט, 1.6.1999



 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 999 ו.21.3 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 999 ו.9.9 בשעה 08.30.

 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 זה.

 את ההודעה יש. למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען-הנ־ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 2.9.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ש׳ רבטמן, עו״ד

 בא כות המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 2233/99

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

 ובענין פירוק חברת י.א.מ. מחשבים (1982) בע״מ,

 והמבקשת: שבלת, ישראלי, רוברטם, זיםמן ושות׳ עורכי

 דין, מרח׳ מונטיפיורי 46, תל אביב ו6520, ע״י ב״ב עוה״ד

 גיא עמית.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 999 ו.13.4 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 7.1999.ו בשעה 08.30.

 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, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 08.30

 ביום 24.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיא עמית, עו־ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 146/99

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

 ובענין פירוק חברת רהיטי ביתי נ.ש.ב. בע״מ, ח״פ 6־

 239694־51,

ה הודעה, כי ביום 24.11.1998 הוגשה בקשה  נמסרת מ

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 999 ו.28.6 בשעה 08.30.

 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 זה. .

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 20.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מ׳ דעאם, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 2163/99

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

 ובענין פירוק חברת מתלם אלקטרוניקה (1965) בע״מ,

 והמבקשים: נתן רוטקר ואח׳ ע׳׳י ב״כ עוה׳יד יעל

 םמואל, מרח׳ הפלמ״ח 40, גבעתיים 53406.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 24.6.1999 בשעה 08.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 15.30 ביום 20.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יעל סמואל, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו

 תיק אזרחי 2191/99

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

 ובענין פירוק חברת בית משה חקלאי בע״מ,

 והמבקשת: חברת בית משה חקלאי בע״מ, ע״י ב״ב

 עוה״ד ש׳ רכטמן, מרח׳ זיבוטינסקי 33, רמת גן וו525.
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 והמבקשים: עזאם פרג׳ ואבו אלהיגא עיסאם, ע״י ב״כ

 עוה״ד אליאס אבו זלף, מהרחוב ליד הדואר המרכזי, ת״ד
 488, שפרעם 20200.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 14.7.1999 בשעה 09.30.

 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 7.7.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אליאס אבו זלף, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9070/99

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳יג-985ו,

 ובענין פיר1ק חברת הנדםקט הנדסת חשמל (1991)
 בע״מ,

 והמבקשים: אנה מוסקוביץ וגיל מוסקוביץ, ע״י ב״ב

 עוה״ד חיים צדוק ושות׳, משדי רוטשילד 38, תל אביב
 66883, טלי 5644000־ 03, פקס׳ 5606791־ 03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.6.1999 בשעה 09.00.

 בל 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 20.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ק׳ פוליצד, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עוה״ד אופיר רונן,

 מרח׳ גולומב 23/2, רמת השרון 4ו474, טלפקס 5401916־03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.7.1999 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 20.6.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אופיר רונן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק. אזרחי 147/99

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

 ובענין פירוק חברת תקם שירותים ימים בע״מ, ח״פ 3־

 088291־ו5,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עוה״ד אופיר רונן,

 מרח׳ גולומב 23/2, רמת השרון 47414, טלפקס 916ו540־03.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.3.1999 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין במם 5.7.1999 בשעה 09.00.

 כל נזשה 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 12.00 במם 999 ו.20.6.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אופיר רונן, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 115/99

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

 ובענין פירוק חברה א.א. ניקולא מוסך לפחחות רבב

 (94) בע״מ, ח״פ 9־204589־ו5,
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 הערל;: בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מיום

.23.2.1995 

 הודעה בדבר מתן זנו פירוק ומועד אסיפות נושים
 ומשתתפים

 פח/448ו, ת״א 183/98

 שם החברה: א. ר. מקור הצמיג (ירושלים) בע״מ - בפירוק.
 מם׳ החברה: ח״פ 2־ 202701־ ו5.

 מען משרדה הרשום: רח׳ תובל ו, ירושלים.
 תאריך הגשת הבקשה: 0.1998ו.26.

 תאריך מתן צו פירוק: 21.2.1999.

 מועד אםיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 23.6.1999,

 בשעה 0.00 ו, במשרד הכונס הרשמי, דחי יפו 216, בנין

 שערי העיר, ירושלים, טל׳ 5311637.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 23.6.1999, בשעה 11.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ יפו

 6ו2, בנין שערי העיר, יתשלים, טלי 5311637.

 י׳ באייר התשנ״ט (26 באפריל 1999)

 שלמה אקסנהנדלר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פח/6481, ת״א 1117/98
 שם החברה: ויזואל מעבדות צילום מקצועיות בע״מ -

 בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 4־ 152371־ 51.
 מען משרדה הרשום: רח׳ מסגר 2, רעננה.

 תאריך הגשת הבקשה: 13.12.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 16.12.1998.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 31.5.1999,

 בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,
 תל אביב, טלי 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 31.5.1999, בשעה 5ו.3ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5266378.

 פח/6755, ת״א 504/97

 שם החברה: א.ב.ס הולדינגס בע״מ - בפירוק.
 מם׳ החברה: ח״פ 8־144100־ 51.

 מען משרדה הרשום: רח׳ אבן גבירול 201, תל אביב.
 תאריך הגשת הבקשה: 9.9.1997.

 תאריך מתן צו פירוק: 16.12.1998.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 13.5.1999,
 בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 13.5.1999, בשעה 3.45 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן
 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 י״ג באייר התשנ״ט (29 באפריל 1999)

 יוםן1 זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות

 פר/3646, פר/3647

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: סופרי מנשה, ת״ז 55630974,

 משווק מוצרי מזון: סופרי אורנה, ת״ז 56078231, פקידה

- רח׳ פלוגת הטנקים 14/1, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיק פש״ר 27/99ו.

 תאריך הגשת הבקשות: ט׳ בשבט התשנ״ט (26.1.1999).

 תאריך מתן צווי הבינום: כ״ג באדר התשנ׳יט (11.3.1999).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ד באב התשנ״ט

 (27.7.1999), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בנין

 שערי העיר, רח׳ יפו 216, ירושלים.

 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בירושלים נקבע למם 14.10.1999, בשעה

.8.30 

 פר/3649

 שם החייב, תיאורו ומענו: יקובשווילי מתתיהו, ת״ז

 307561068, רח׳ הנבל 23/1, קרני שומרון.
 בית המשפט המחוזי: ירנשלים, תיק פש״ר 130/99.

 תאריך הגשת הבקשה: ט״ו בשבט התשנ״ט (1.2.1999).

 תאריך מתן צו כינוס: כ״ה בניסן התשנ״ט (11.4.1999).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ח׳ באב התשנ״ט (21.7.1999),

 בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בנין שערי העיר,

 רח׳ יפו 216, ירושלים.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בירושלים נקבע ליום 14.10.1999, בשעה

.09.00 

 הודעות על הכרזות פשיטת רגל

 פר/3593
 שם החייב, תיאורו ומענו: שרחה םאלם, ת״ז 43ו80883.

 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיק פש״ר 9/98 ו ו.
 תאריך צו כינוס: ט״ו בתמוז התשנ״ח (998 ו.9.7).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: י׳ באייר התשנ״ט (26.4.1999).

 פר/5ו36

 ם החייב, תיאורו ומענו: פקטר צבי, ת״ז 11197209, רח׳
 מורית 22, אפרת.

 בית המשפט המתוזי: ירושלים, תיק פש׳יר 62/98 ו.

 תאריך צו כינוס: י״ז באלול התשנ״ח (998 ו.8.9).
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: י׳ באייר התשנ״ט (999 ו.26.4).

 הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון וסופי

 ת״א 32/92, פר/3288

 שם החייב, תיאורו ומענו: מועלם אברהם, ת״ז 72101637,
 מנהל אירועים, רח׳ הפלמ״ח 46, מבשרת ציון.

 שם הנאמן ומענו: עו״ד ג׳יניאו עודד, מרח׳ דוד המלך 9 ו,

 ירושלים.

 סוג דיבידנד: לכל הנושים.

 אחוזים: רגיל 56.00, בדין קדימה 100.00.
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 פח/6770, ת״א 1292/98

 שמ החברה: ספקו חברה להספקה הנדסית בע״מ -
 בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 7־2ג0194־ו5.
 מען משרדה הרשום: דרך חיל השריון 90, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 6.8.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 6.1.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 16.5.1999,

 בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה 14,
 תל אביב, טלי 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 16.5.1999, בשעה 13.45, במשרד הכונס הרשמי, דחי בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6778, ת״א 394/97

 שם החברה: אכסניה ברח1ב לוינםקי 73 בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 1־202928־51.

 מען משרדה הרשום: מעלה הצופים 33, רמת גן.
 תאריך הגשת הבקשה: 0.7.1997ו.

 תאריך מתן צו פירוק: 7.1.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 19.5.1999,

 בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14,
 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: בי1ם

 19.5.1999, בשעה 3.45 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6781, ת״א 400/97

 שם החברה: אבגי מורים תעשיות (1993) בע״מ - בפירוק.

 מסי החברה: ח״פ 3־ 190571־ 51.
 מען משרדה הרשום: רח׳ הקנאי 32, חולון.

 תאריך הגשת הבקשה: 10.7.1997.
 תאריך מתן צו פירוק: 1.1999-.12.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 31.5.1999,
 בשעה 3.00 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו'

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 31.5.1999, בשעה 13.15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6782, ת״א 401/97

 שם החברה: רהיטי אבגי מורים בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 9־068493־ ו5.
 מען משרדה הרשום: רח׳ הצפירה 12, בת ים.

 תאריך הגשת הבקשה: 10.7.1997.
 תאריך מתן צו פיר1ק: 12.1.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 31.5.1999,

 בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,
 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 31.5.1999, בשעה 13.15, במשרד הכונס הרשמי, רדד בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 י״ג באייר התשנ״ט (29 באפריל 999 ו)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פח/6760, ת״א 1092/98

 שם החברה: מי אנד יו בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 9־ 234181־ 51.

 מען משרדה הרשום: רח׳ יגאל אלון 159, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 998 ו.27.5.

 תאריך מתן צו פירוק: 21.12.1998.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 18.5.1999,

 בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 18.5.1999, בשעה 13.45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6762, ת״א 1089/98
 שם החברה: צעצועי מורן בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 8־095736־ו5.

 מען משרדה הרשום: רה׳ לישנםקי 7, ראשון לציון.
 תאריך הגשת הבקשה: 998 ו.24.5.
 תאריך מתן צו פירוק: 998 ו.2ו.24.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 999 ו.8.5 ו,

 בשעה 14.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 18.5.1999, בשעה 4.15ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טלי 5260378.

 פח/6764, ת״א 182/98 ו

 שם החברה: חוות התאומים בע״מ - בפירוק.
 מס׳ החברה: ח״פ 4־261228־51.

 מען משרדה הרשום: רח׳ אבולעפיה 15, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 1.7.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 27.12.1998.
 מועד אסיפת הגושים הראשונה ומקומה: ביום 27.5.1999,

 בשעה 3.00 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 27.5.1999, בשעה 13.15, במשרד הכונס הרשמי, רח• בן

 יה1דה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6768, ת״א 1068/98

 שם החברה: לייזר קר מכון אסחטי בע״מ - בפירוק.
 מם׳ החברה: ח״פ 4־236494־ו5.

 מען משרדה הרשום: רה׳ ז׳בוטינםקי 33, רמת גן.
 תאריך הגשת הבקשה: 14.5.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 998 ו.2ו.30.
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 999 ו.30.5,

 בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 30.5.1999, בשעה 13.15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טלי 5260378.

 3464 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בסיון התשנ״ט, 1.6.1999



 פר/2327ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: עסיס אליהו, ת״ז 4406369, רדו׳

 פרישמן 54, תל אביב.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 275/95.

 תאריך הגשת הבקשה: 995 ו.4.7.

 תאריך מתן זיו כינוס: 998 ו.2ו.28.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 9.5.1999 ו, בשעה 3.30 ו,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/2328ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: בר אמון אמנון, ת״ז 429 ו902, רח׳
 המלך ג׳ורג׳ 24/3, תל אביב.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 277/98 ו.

 תאריך הגשת הבקשה: 998 ו.3.8.
 תאריך מתן צו כינוס: 998 ו.2ו.28.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 9.6.1999, בשעה 13.00,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/12329

 שם החייבת, תיאורה ומענה: גולדשטיין שרה זולה, ת״ז

 42396259, רח׳ המלך ג׳ורג׳ 24/3, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 278/98 ו.

 תאריך הגשת הבקשה: 3.8.1996.

 תאריך מתן צו כינוס: 28.12.1998.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 30.5.1999, בשעה 3.30 ו,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/2330ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: בכור ג׳רמאין, ת״ז 69825834, שדי

 בן אב״י 49, נתניה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 52/96.

 תאריך הגשת הבקשה: 25.8.1993.

 תאריך מתן צו כינוס: 28.12.1998.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 30.5.1999, בשעה 13.30,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/12332

 שם החייב, תיאורו ומענו: מיכה רונן, ת״ז 5481858, מנהל

 חברה, שד׳ הרצל 75, רמלה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1103/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 1.6.1998.
 תאריך מתן צו בינ1ס: 5.1.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 30.5.1999, בשעה 3.30ו,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו, תל אביב.

 פר/2333ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: שייבה ניםים, ת״ז 12512828, רח׳

 הרב קוק 29, הרצליה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1266/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 29.7.1998.

 תאריך מתן צו כינוס: 5.1.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 18.5.1999, בשעה 13.30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 י״ג באייר התשנ״ט (29 באפריל 1999)

 מטן! זילביגר

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר מתן צווי פירוקי ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פח/6784, ת״א 1035/98

 שם החברה: ארטון בניה בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 6־185912־51.
 מען משרדה הרשום: רח׳ אבן גביר1ל 30, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 28.1.1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 13.1.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 26.5.1999,

 בשעה 3.30 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 26.5.1999, בשעה 13.45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6788, ת״א 1218/98

 שם החברה: קווי אשראי לישראל שירותים פיננסים

 משלימים בע״מ - בפירוק.

 ס׳ החברה: ח״פ ז־003602־52.
 מען משרדה הרשום: רח׳ דניאל פריש 3, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 26.8.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 20.1.1999.
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 27.5.1999,

 בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום

 27.5.1999, בשעה 3.45 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6809, ת״א 1309/98

 שם החברה: מריומה מפעלי מתכת בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 1 ־23813ו־ 51.
 מען משרדה הרשום: משק 57, ישרש.

 תאריך הגשת הבקשה: 19.8.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 23.12.1998.
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 19.5.1999,
 בשעה 14.00, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 19.5.1999, בשעה 14.15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות

 פר/2312 ו

 שם החייב, תיאורו ומענ1: אםרף יעקב, ת״ז 67645416, מנהל

 בענף הטקסטיל, רח׳ האפוד 5, שערי תקוה.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 554/97.
 תאריך הגשת הבקשה: 30.9.1997.

 תאריך מתן צו כינוס: 2.1998ו.20.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 19.5.1999, בשעה 13.30,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בםיון התשג״ט, 1.6.1999 3465



 הצעת ההסדר נמצאת במשרד הכונס הרשמי במקום המעוין

 לעיל, וניתן לעיין בה בשעות קבלת קהל.

 י״ג באייר התשנ׳׳ם (29 באפריל 1999)

 ש1שנה אנקור־שניר

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים

ל נכונותן ן תעודה ע ת  ואין בפרסומן משום מ

 חב׳ םיוונית ייעוץ וייזום בלבלי ארצי בינלאומי
 בע״מ ברחי ביאליק 32 ר״ג

 (ח״פ 2472002־51)

 הודעה על אסיפה םיפיה

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש] 983 ו, שאסיפה כללית אחרונה ש>£

 החברה הנ״ל תתכנס בעם 1.7.1999 בשעה 11.00, במשרד

 של המפרקת עו״ד בתיה פרחודניק, ברח׳ ביאליק 32 ר״ג,

 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, וכרי לשמוע

 ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרקת.

 בתיה פרחודניק, עו״ד, המפרקת

 גל המגזר החקלאי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום ב׳ 5.7.1999 בשעה 12.00, במשרדי
 מפרק החברה עו״ד ששתיאל רמי, ברח׳ המסגר 28, תל אביב,

 לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק החברה ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 ששתיאל רמי, עו״ד, מפרק

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות

 פר/2334ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: שייכה אלברט, ת״ז 69840569, רח׳

 בן גוריון 48, הרצליה.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1267/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 998 ו.29.7.

 תאריך מתן צו כינוס: 5.1.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 999 ו.8.5 ו, בשעה 13.30,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/12335

 שם החייב, תיאורו ומענו: םבג משה, ת״ז 67567388, חייט,

 רח׳ רוטשילד 91, ראשון לציון.

 בית המשפט המתוזי: תל ;אביב, תיק פש״ר 706/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 17.11.1997.

 תאריך מתן צו כינ1ם: 6.1.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 19.5.1999, בשעה 14.00,

 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4 ו, תל אביב.

 י״ג באייר התשנ״ט (29 באפריל 1999)

 יוסף זילביגר

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 הודעה בדבר אסיפת נושים בענין
 הצעת פשרה

 פר/6480, בש״א 2227/99, מם׳ 135/99

 שם החייב, תיאורו ומענו: אנג׳ל יצחק, ת״ז 42216440, שכיר,

 רה׳ בן אליעזר 11/5, אשדוד.
 בית המשפט המחחי של: באר שבע, ת״א 1345/93 (פר/

.(6480 
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ז בניסן התשנ״ט (13.4.1999).

 בקשת חייב או נושה: בקשת חייב.

 תאריך אסיפת הגושים ומקומה: כ״ג בםיון התשנ״ט

 (7.6.1999), בשעה 11.00, במשרד הכונס הרשמי, שד׳

 שז״ר 33, בית מעם, באר שבע.

 3466 ילקוט הפרסומים 4760, י״ז בםיון התשנ״ט, 1.6.1999
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