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 הודעה על ביטול ההכרה בעמותה לאימוץ
 בין־ארצי

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-981 ו
 בהתאם לסעיף 28בח לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-
 1981', אני מודיע כי שר המשפטים ושר העבודה והרווחה
 ביטלו את ההכרה שניתנה לעמותת ״הילד והוריו-העמותה
 לקידום אימוץ בן־ארצי״ (מם׳ רישום 58-027-221-9) (להלן
- העמותה) לפעול באימוץ בין־ארצי במדינת רוסיה2, לאחר
 קבלת חוות דעתה של הרשות המרכזית והתייעצות עם
 הועדה המייעצת, ולאחר שניתנה לעמותה הזדמנות לטעון

 את טענותיה.

 תוקף הביטול מיום כ״ה באייר התשנ״ט (11 במאי
.(1999 

 כ׳ בסיון התשנ״ט (4 במאי 1999)
 (חמ 3-2820) צחי הנגבי

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו, עמי 354.

 2 י״פ התשנ״ח, עמ׳ 4656.

 הודעה בדבר מינוי משנה למנהל רשות הנמלים
 והרכבות וביטול מינוי

 לפי חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-1961
 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 7ו(ב) לחוק
 רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-961וי, ולפי המלצת
 מנהל הרשות, מינתה מועצת רשות הנמלים והרכבות את
 עמוס עוזני למשנה למנהל הרשות אשר יכהן כמנהל כללי
 של מסילות הברזל, החל ביום י״ד בחשון התשנ״ז (27

 באוקטובר 1996).

 מינויו של אהוד הדר ז״ל2 במשנה למנהל הרשות אשר
 כיהן כמנהל כללי של מסילות הברזל, בטל מיום פטירתו,

 ט״ו בםיון התשנ״ו (2 ביוני 1996).

 ט״ו בסיון התשנ״ט (30 במאי 1999)
 (חמ 3-536) עזי פויכטונגר

 יושב ראש מועצת רשות
 הנמלים והרכבות

 נתאשר.
 שאול יהלום אריאל שרון

 שר התחבורה שר התשתיות הלאומיות

 סייח התשכ״א, עמי 145; התשמ״ח, עמי 156.
 2 י״פ התשנ״ה, עמ׳ 813.

 הכרזה על מצב מיוחד בעורן!
 לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א- 1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג(בץו) לחוק ההתגוננות
 האזרחית, התשי״א-951 ו י, ולאחר ששוכנעתי כי קיימת
 סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסיה האזרחית,
 אני מכריז על מצב מיוחד בעורף בשטח המסומן במפה

 המצורפת להכרזה זו.

 סייח התשי״א, עמי 78.

 הודעה על מינוי חבר למועצה לשידורי כבלים
 , ולשידורי ¥לוויין

 לפי חוק הבזק, התשמ״ב-982ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 6ב(א) ו־(ב^) לחוק
 הבזק, התשמ״ב-982ו', מינתה הממשלה את ליאור ברון, ת״ז
 029640794, לחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין,
 נציג הממשלה, מומלץ שר האוצר, במקומו של אבי גבאי2.

 כ׳ בםיון התשנ״ט (4 ביוני 1999)
 (חמ 3-1990) גדעון סער

 # :—: מזכיר הממשלה
 .' ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ט, עמי 113, עמי 115 ועמי

.122 
 2 י״פ התשנ״ה, עמי 4122.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 ולפי פקודת התעבורה

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ״ד-1984', שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה2 ובהתאם לסעיף 26

 לפקודת התעבורה3 מינה את:

 ציון קאפח, ת״ז 50513514
 רובין לביא, ת״ז 65068041

 אביטל חן, ת״ז 55045041

 לשופטי תעבורה החל ביום י״א בסיון התשנ״ט (26
 במאי 1999).

 י״ח בסיון התשנ״ט (2 ביוני 1999)
 (חמ 3-60) צחי הנגבי

 שר המשפטים
 י סייח התשמ״ד, עמי 198.
 2 ם״ח התשמ״ד, עמי 78.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 ולפי פקודת התעבורה

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ״ד-1984', שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה2 ובהתאם לפקודת
 התעבורה3, מינה את שמואל יציב, ת״ז 6300016, שופט
 תעבורה מיום י״א בםיון התשנ״ט (26 במאי 1999) עד יום כ׳

 באייר התש״ס (25 במאי 2000).

 י״ח בםיון התשנ״ט (2 ביוני 1999)
 (חמ 3-60) עתי הנגבי

 שר המשפטים
 1 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 2 סייח התשמ״ד, עמי 78.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
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 994 ז י, אני מסמיך את ראובן גלעד, להיות ממלא מקומו של
 דייר ישראל ברזילי2 לענין התקנות האמורות, בל עוד הוא

 משמש בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.
 א׳ בסיון התשנ״ט (6 ו במאי 999 ו)

 (חמ 8ו3-25) רפאל איתן
 השר לאיכות הסביבה

 ק״ת התשנ״ד, עמי 52 ו ו.
 י״פ התשנ״ה, עמי 3760.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות מועצות
 אזוריות

 לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 התשי״ח-958ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 219 לצו המועצות
 המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958', שהעביר אלי
 שר הפנים2, אני מודיע על תוצאות הבחירות לראשות
 מועצות אזוריות שנערכו ביום י׳ בםיון התשנ״ט (25 במאי

 1999), כדלקמן:

 שם המועצה שם ראש
 האזורית המועצה הנבחר

 אפעל אור החכם
 בקעת בית שאן יעל שאלתיאלי

 באר טוביה חנן חסיד
 בני שמעון משה פאול

 גן רווה שלמה אלימלך
 גזר פטר וייס

 דרום השרון מוטי דלג׳ו
 הגלבוע דני עטר
 חבל אילות אהוד גת

 חבל יבנה אליעזר ביננפלד
 חבל מודיעין דוד טוביאנה
 חוף הכרמל אריה שמחוני

 מגידו חיים חכים
 מטה יהודה מאיר ויזל

 מרום הגליל אהרון מעתוק
 נחל שורק אליהו אסקיזידו
 עמק חפר נחום איצקוביץ

 עמק יזרעאל איתן ברושי
 עמק לוד משה מנשה
 תמר יואב גבעתי

 מועד תחילת כהונתם של ראשי המועצות האמורים
 ביום כ״ד בםיון התשנ״ט (8 ביוני 1999).

 י״ח בסיון התשנ״ט (2 ביוני 1999)
 (חמ 3-97) יעקב אפרתי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״ט, עמי 722.

 2 י״פ התש״ל, עמי 2018.

 הודעה בדבר הרבב מועצת בתי העלמין
 היהודיים בתל רגב והנהלתה

 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין
 היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-998ו

 בהתאם לתקנה 9 לתקנות שירותי הדת היהודיים
 (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-1998',

 אני מודיע על הרכב המועצה וההנהלה כדלקמן:
 א. המועצה

 יוסף אברקי
 אליהו אמםלם
 מנשה אלטהוז
 אלכסנדר בוגר
 אברהם ביטון
 יהושע בר זיו

 אורי ברקאי
 רחמים גלעדי

 בנימין הסה
 משה טמבור
 שמעון מלול

 יעקב ממן
 אהרון םקורניק
 שלמה עובדיה

 אהרן צורף
 יעקב ניסן רוזנטל

 משה שטטמן
 שלום לוי - יושב ראש

 שמואל דרייב
 בנימין הסה
 משה טמבור

 יצחק גץ
 שמואל דרייב

 ב. ההנהלה
 שלום לוי

 אליהו אמסלם
 אברהם ביטון

 אורי ברקאי
 י״ח בסיון התשנ״ט (2 ביוני 1999)

 (חמ 3-1792) אליהו סויסה
 השר לעניני דתות

 י ק״ת התשנ״ח, עמי 1352.

 הודעה על הנחת תכנית
 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-1957

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז
 וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-957ו', שתכנית ניקוז
 ״שיקום נחל עירון, קטע מורדי 7.1 ק״מ״, שהחליטה עליה
 רשות ניקוז שרון2, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים
 ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות

 הניקוז.
 התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז שרון,

 בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 המען להגשת התנגדות: רשות ניקוז שרון, ת״ד 574,

 כפר ויתקין 40200.
 י״א בםיון התשנ״ט (26 במאי 1999)

 (חמ 3-71) רפאל איתן
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 י סייח התשי״ח, עמי 4.
 2 ק״ת התשנ״ז, עמי 111.

 הסמכה
 לפי תקנות החומרים המסובנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים

 מסובנים), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לתקנות החומרים
 המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ״ד-
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 הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים
 לפי חוק רשות העתיקות, התשמ״ט-1989

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק
 רשות העתיקות, התשמ״ט-989ו' -

 (ו) מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים
 להלן להיות, מיום 7.6.1999, מפקחים על ביצוע חוק

 העתיקות, התשל״ח-978ו2:
 שם העובד מס׳ זהות

28270999 
23672769 
24986457 
23823487 
57955577 

328749118 
2769999 

023949704 
011780251 
029976644 
29928876 

023231152 
23716475 

029804739 
26245209 

304457427 

 אבו חמיד אמאגי
 אליעז חן

 אלירן אורן
 אלנקווה אלון

 גיל צבי
 דגוט אנג׳לינה
 דראושה מהא

 ולדינצקי נוי
 זיק לריסה

 חאלד מחאמיד
 חוםיין מוחמר

 מסארווה עבדאללה
 סגל אורית

 םעיד כארם
 עואודה איאד

 פריאל מיה
 (2) ביטלה מועצת רשות העתיקות מינוי העובדים שלהלן

 למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל״ח-1978:

 שם העובד מם׳ זהות

58359670 
1577899 

022980015 

 שוסטר ישי
 וולך צבי"

 אריה שחר5

 ב״ג בםיון התשנ״ט (7 ביוני 1999)
 אמיר דרורי

 מנהל רשות העתיקות
 (חמ 3-2314)

 י ס״ת התשמ״ט, עמי 88.

 2 ם״ח התשל״ת, עמי 76.

 נ י״פ התשנ״ד, עמי 570.

 4 י״פ התשנ״ה, עמי 855-854.

 5 י״פ התשנ״א, עמי 2972.

 הודעה בדבר הפעלת שירותי עזר בבנק הדואר
 לפי חוק בנק הדואר, התשי״א-1951

 ניתנת בזה הודעה, כי בהתאם לסמכותה לפי סעיף
 6ג(א) לחוק בנק הדואר, התשי״א- 1951 י (להלן - החוק),
 אישרה המועצה המפקחת של בנק הדואר, הפעלת שירותי
 עזר בבנק הדואר, לענין סעיף 2(בץ6) לחוק, כמפורט להלן:

 י סייח התשי״א, עמי 219; התשל״א, עמי 2; התשנ״ח,
 עמי 63.

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומד ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי

 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 986 ו י, אני מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים חיפה,

 הגיש בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 (ו) תיקים בענין ברירות קנס או ברירת משפט בשהקנס
 שולם, משנת 1996;

 (2) תיקים בענין רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים, משנת

;1993 

 (3) בקשות שונות, משנת 1993.

 ט׳ בתמוז התשנ״ט (23 ביוני 1999)
 (תמ 3-82) אביתר פריזל
 4 גנז המדינה

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

 הודעה על עדכון סכום
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות

 ותשלום חובות מם), התשל״ו-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק עסקאות גופים
 ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
 התשל״ו-976ו', אני מודיע כי מיום י״ג בטבת התשנ״ט (ו
 בינואר 1999) הסכום המעודכן לענין סעיף 2(ב) לחוק האמור

 הוא 3,720 שקלים חדשים.

 ו׳ בתמוז התשנ״ט (20 ביוני 1999)
 (חמ 3-1605) יהונתן קפלן

 נציב מם הכנסה (בפועל)
 י ם״ח התשל״ו, עמי 280; התשנ״ח, עמי 186.

 הודעה על מינוי נציג וממלאי מקום למנהל
 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 במועצה הארעית לתכנון ולבניה
^ לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו | 

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(בא5)
 ו־48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי, מיניתי את
 מודי אורון לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה ואת
 יסמין טלמון, יובל פלד, ואביעד שר שלום לממלאי מקומו.

 הודעתי מיום ח׳ באלול התשנ״ח (30 באוגוסט 1998)2 -
 בטלה.

 ב׳ בםיון התשנ״ט (16 במאי 1999)
 (חמ 3-7) אהרון ורדי

 מנהל הרשות לשמירת
 הטבע והגנים הלאומיים

 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ח, עמי 217.
 2 י״פ התשנ״ט, עמי 8.
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 הודעה בדבר ביטול תקן
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-ג95ו

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני
 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי ביטל, בתוקף סמכויותיו

 לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

 ת״י 1044 - סטיות מותרות לתכונות של מוצרי
 טקסטיל, מספטמבר 1979.

 י״ז בםיון התשנ״ט (ו ביוני 1999)
 (חמ 3-96) זיוה פתיר

 המנהלת הכללית של
 מכון התקנים הישראלי

 1 ם״ח התשי״ג, עמי 30: התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי

.34 

 הודעה בדבר שינוי תקנים ^
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני
 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכויותיו

 לפי סעיף 6(א) לחוק את התקן הישראלי שלהלן:

 ת״י 252 - ניסוי העמסה של תקרות וקירות עשויות בטון
 מזוין ובטון דרוך, גליון תיקון מם׳ 2 מיוני 1999 למהדורה

 מאוקטובר 1982 מליון התיקון מנובמבר 1993;

 ת״י 636 - שטיחי טקסטיל: דרישות טיב, גליון תיקון מם׳ 5
 מיוני 1999 למהדורה מספטמבר 1981 וגליונות התיקון
 מינואר 1983, ממרס 1985, מספטמבר 1986 וממרם 1989.

 י״ז בסיון התשנ״ט (1 ביוני 1999)

) זיוה פתיר í ־ 9 מ 6 ח ) 

 המנהלת הכללית של
 מכון התקנים הישראלי

 י ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי
.34 

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני
 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי החליף, בתוקף
 סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים

 אלה:

 ת״י 50.2 - תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימות הלחץ
 נעשית שלא באמצעות התבריג: מידות, םבולות וכינוי,

 מיוני 1999 בא במקום המהדורה מנובמבר 1989;

 הפקת טפסים לצורך הגשת בקשה לבעל חשבון, קליטת
 נתונים מטפסי בקשה שהגישו לקוחות של בעל חשבון
 ועיבודם הממוחשב, בדיקת נתונים לרבות זיהוי לקוח
 ואימות פרטים עבור בעל חשבון, ביצוע התשלומים

 בהתאם להנחיות בעל החשבון.

 כ״ה בםיון התשנ״ט (2 ביוני 1999)
 (חמ (2)3-47) ליאורה בירנהק־מרקוס

 יושבת ראש בנק הדואר

 הסמבה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי
 לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה
 והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 התשכ״ח-967ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א(אץו) בתוספת לחוק
 להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון
 וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ח-
 967 ו י, ולאחר שהתייעצתי עם היועץ המשפטי באזור חבל
 עזה, אני מסמיך את הממונה על הישובים הישראליים
 באזור חבל עזה, כמשמעותו בסעיף 1 לתקנון המועצות
 האזוריות (אזור חבל עזה), התשל״ט-979ו, לקבל מידע מן
 המרשם הפלילי לצורך פסילת חבר ועד מלכהן בועד מקומי

 באזור חבל עזה.

 ב׳ באייר התשנ״ט (6 במאי 1999)
 (חמ 3-2654) יום טוב סמיה, אלוף
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור חבל עזה
 י סייח התשכ״ח, עמי 20; התשמ״א, עמי 327; התשמ״ח, עמי

.16 

 1 ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי

.34 

 הסמכה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי
 לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה
 והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטיח),

 התשכ״ח-967ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א(אץו) בתוספת לחוק
 להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון
 וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ח-
 967 ו י, ולאחר שהתייעצתי עם היועץ המשפטי באזור יהודה
 והשומרון, אני מסמיך את הממונה על הישובים הישראליים
 באזור יהודה והשומרון, כמשמעותו בסעיף 1 לתקנון
 המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ״א-1981,
 לקבל מידע מן המרשם הפלילי לצורך פסילת חבר ועד

 מלכהן בועד מקומי באזור יהודה והשומרון.

 י״ב באייר התשנ״ט (28 באפריל 1999)
 (חמ 3-2654) משה יעלון, אלוף
 מפקד כוחות צה״ל

 באזור יהודה והשומרון
 י ם״ח התשכ״ח, עמי 20; התשמ״א, עמי 327; התשמ״ח, עמי

.16 
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 מינוי מנהל ארנונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
, מינתה המועצה המקומית קצרין בישיבתה  התשל״ו-976וי
 מיום ה׳ בניסן התשנ״ט (22 במרס 1999) את אלון אביזמר

 למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

 כ״ג בםיון התשנ״ט (7 ביוני 1999)

 שמואל בר לב
 ראש המועצה המקומית קצרין

 1 סייח התשל״ו, עמי 252.

 מינוי ועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-1976
 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל״ו-976ו', מינתה המועצה המקומית קצרין בישיבתה
 מיום כ״ב באדר התשנ״ט (10 במרס 1999) ועדת ערר לענין

 החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

 מאיר ועיש - יושב ראש:
 רמי מאמו - חבר:

 יצחק רוזנפלד - חבר.
 כ״ד בסיון התשנ״ט (6 ביוני 1999)

 שמואל בר לב
 ראש המועצה המקומית קצרין

 (חמ 265 -3)

 י סייח התשל״ו, עמי 252.

 מינוי ועדת ערד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-976ו
 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל״ו-1976', מינתה המועצה האזורית זבולון, בישיבתה
 מיום י״א באייר התשנ״ט (27 באפריל 1999) ועדת ערר של

 שלושה חברים לענין החוק האמור בהרכב כמפורט להלן:

 דניאל יפה - יושב ראש:
 שאלתיאל צברי - חבר;
 אםי בנדקובסקי - חבר.

 כ״ה בםיון התשני׳ט (9 ביוני 1999)

 שלמה חבר
 ראש המועצה האזורית זבולון

 (חמ 3-265)

 ת״י 50.3 - תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימות הלחץ
 נעשית באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי, מיוני

 1999 בא במקום המהדורה מנובמבר 1989;

 ת״י 1111 - אלמנטי נתונים ותםדירי חליפה: חליפת מידע -
 ייצוג תאריכים וזמנים, מיוני 1999 בא במקום המהדורה

 מיולי 1981;

 ת״י 1112 חלק 1.1 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי בטיחות,
 נעלי מגן ונעלי עבודה - דרישות ושיטות בדיקה, מיוני

;1999 

 ת״י 1112 חלק 1.2 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי בטיחות,
 נעלי מגן ונעלי עבודה - דרישות ושיטות בדיקה נוספת,

 מיוני 1999;

 רדי 1112 חלק 2.1 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי בטיחות
- דרישות, מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 2.2 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי בטיחות
- דרישות נוספות, מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 3 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי מגן מיוני
;1999 

 ת״י 1112 חלק 3.1 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי מגן -
 דרישות, מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 3.2 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי מגן -
 דרישות נוספות, מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 4 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי עבודה,
 מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 4.1 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי עבודה
- דרישות, מיוני 1999;

 ת״י 1112 חלק 4.2 - מנעלים לשימוש מקצועי: נעלי עבודה
- דרישות נוספות, מיוני 1999;

 ת״י 1225 חלק 10 - חוקת מפני פלדה: פלדות מבנים -
 לוחות, לוחות שטוחים רחבים, מוטות ופרופילים, מיוני

;1999 

 ת״י 1476 חלק 3 - בדיקות אטימות מעטפת הבנין לחדירת
 מים: גגות משופעים, מיוני 1999;

 ת״י 1892 חלק 2 - צינורות עשויים שרפים תרמוםטיים
 מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות ביוב להעברת שפכים

 בלחץ, מיוני 1999;
 ת״י 1892 תלק 3 - צינורות עשויים שרפים תרמוסטיים
 מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות ביוב להעברת שפכים

 ללא לחץ, מיוני 1999;

 רדי 1896 - צינורות לחץ מנתושת, ללא תפר, למי שתיה,
 מיוני 1999;

 ת״י 4424 - כרטיסים הנושאים מעגלים משולבים - יישום
 השפה העברית, מיוני 1999.

 זיוה פתיר י ם״ח התשל״ו, עמי 252.
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 י״ז בםיון התשנ״ט (ו ביוני 1999)
 (חמ 3-96)
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 בשקלים חדשים

530.45 
489.99 
530.41 
447.26 
449.60 
559.90 
424.97 
427.79 
413.69 
351.97 
364.08 
338.68 
329.13 
421.69 
338.68 

 בנזין 96 אוקטן, ק״ל
 בנזין ו9 נטול עופרת, ק״ל
 בנזין 95 נטול עופרת, ק״ל

 דם״ל (קרוסין, נפט) במכליות, ק־ל
 דם״ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ק״ל
 דס״ל (קרוםין, נפט) בהזרמה, ט״מ

 סולר לתחבורה במכליות, 0.2% גופרית, ק״ל
 סולר לתחבורה בהזרמה, 0.2% גופרית, ק״ל

 דלק להסקה במכליות, 0.2% גופרית, ק״ל
 מזוט קל במכליות, ק״ל
 מזוט קל בהזרמה, ט״מ

 מזוט 1500, 2.0% גופרית, ט״מ
 מזוט 4000, 2.0% גופרית, ט״מ

 זפת 80/100, ט״מ
 זפת ה״ב, ט״מ

 המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי
 שתוקנו בהודעות קודמות, יישארו בתוקפם ללא שינוי.

 י״ז בסיון התשנ״ט (1 ביוני 1999)
 (חמ 3-2152) יואב ערמוני

 מנהל מינהל הדלק
 במשרד התשתיות הלאומיות

 הודעה בדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי׳־ב-
 952 ו י, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, הרשיתי
 ביום י״ט בםיון התשנ״ט (3 ביוני 1999) העברת זכויות
 ברשיון 253/״שקמה ים״2, כך שכל הזכויות (100%) יהיו בידי

 ״נורדן נפט (998'1) בע״מ״.

 י״ט בםיון התשנ״ט (3 ביוני 1999)

) יחזקאל דריקמן ג ־ " מ 9 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט
 י ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התשנ״ה, עמ׳ 1696; התשנ״ט, עמי 1534.

 מינוי ועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-1976
 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל״ו-976 ו י, מינתה עיריית אום אל פחם, בישיבתה
 מיום י״א באייר התשנ״ט (27 באפריל 1999) ועדת ערר לענין

 החוק האמור בהרכב של שלושה הברים כמפורט להלן:

 עו״ד מוחמד עםאם ג׳בארין - יושב ראש:
 מוחמד האני מחאג׳נה - חבר;

 עו״ד גבר ג׳אבר ג׳בארין - חבר.
 ט״ז באייר התשנ״ט (2 במאי 1999)

 ראאד םלאח
 ראש עיריית אום אל פחם

 (חמ 3-265)

 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 252.

 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביימ
 למוצרי נפט (יח)

 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ״ו-996ו

 ולפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט), התשנ״ו-996 ו י, וסעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מתירים מרביים
 למוצרי נפט בשער בדין), התשנ״ג-21992 (להלן - הצווים),
 אני קובע כי החל ביום י״ז בםיון התשנ״ט (ו ביוני 1999)

 המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

 חלק אי: מחירי מוצרי נפט לערכן בשקלים חדשים

 בנזין
 בנזין נטול עופרת
 96 אוקטן 95 אוקטן

3.55 
3.04 

3.55 
3.04 

 מחיר לליטר בתחנה
 (כולל 17% מע״מ)

 מחיר לליטר בתחנה באילת

 הודעה בדבר העבדת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי׳יב-952ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, הרשיתי
 ביום י־ט בםיון התשנ״ט (3 ביוני 1999) העברת זכויות
 ברשיון 246/״מודיעין צפון״2, כך שחלוקת הזכויות תהיה

 כדלקמן:

 ם״ח התשי״ב, עמי 322. ,
 י״פ התשנ״ד, עמי 13; התשנ״ט, עמי 1700.

 חלק בי: מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן
 (אינם כוללים בלו)

 בשקלים חדשים

555.42 
555.42 
596.84 

 גז פחמימני מעובה, ט״מ
 גפ״מ כחומר זינה, ט״מ
 נפטא כחומר זינה, ט״מ

 ק״ת התשנ״ו, עמי 439.
 ק״ת התשנ״ג,עמ׳ 262.
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 הודעה בדבר פקיעתה שעי זבות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אני מודיע לפי סעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-952ו',
 על פקיעתו של הרשיון 289/״חוף הכרמל״2 ביום כ״ט באייר

 התשנ״ט (15 במאי 1999).

 כ״ב בסיון התשנ־ט (6 ביוני 1999)

) יחזקאל דרוקמן ג ־ 6 2 מ 9 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט
 ם״ח התשי״ב, עמי 322.
 2 י״פ התשנ״ט, עמי 205.

 הודעה בדבר חילוט טובין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח הדש], התשל״ט-9ד9ו

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא
 [נוסח חדש], התשל״ט-1979', כי הטובין המפורטים להלן,
 שמען בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה
 האמורה, מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות

 יבוא, 21939:

 מם׳ התיק: 82-990222-0.

A.T.V דגם ,CHEVROLET תיאור הטובין: רכב מסוג 
.DOLT06GNCU 1 144833 מס׳ שלדה L V M I N A 

 בעל הטובין: ילגה טרמטה.

 מקום האחסנה: מחסן 202, נמל אשדוד.

 כ״ט בםיון התשנ״ט (13 ביוני 1999)
 מוטי איילון (חמ 3-964)

 מנהל המכס ומע״מ
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 624.

 2 עייר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201: ק״ת התשי״ט, עמי 541.

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת 76.5%
 חנ״ל - ים המלח שותפות מוגבלת 10.0%
 ישראמקו נגב - 2 שותפות מוגבלת 10.0%
 ב׳ דרין, ייעוץ ושרותים גיאולוגיים בע״מ 3.5%

 סה״כ 100.0%

 י״ט בםיון התשנ־ט (3 ביוני 1999)
 יחזקאל דרוקמן (חמ 3-629)

 הממונה על עניני הנפט

 הודעה בדבר העבדת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952 י, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, הרשיתי
 ביום ייט בסיון התשנ״ט (3 ביוני 1999) העברת זכויות
 ברשיונות 272/״עומר״2, 273/״נועה״2, 274/״יונתך2, 275/

/ J , 2 8 2 ״ A 276/״דניאל״2, 281/״מיה , 2 " י נ ו ר " 
, בך שחלוקת , ו־284/״מיה ם״ג ה 0״נ י מ ״ / B " 5  ״מיה 283 ,

 הזכויות תהיה כדלקמן:

40% Samedan, Mediteranean Sea 

 אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת 250/0
 דלק קידוחים, שותפות מוגבלת 25%

10% RB Mediteranean Ltd. 

 םה״כ 100%
 י״ט בסיון התשנ״ט (3 ביוני 1999)

 יחזקאל דדוקמן
 הממונה על עניני הנפט

 (חמ 3-629)

 סיח התשי״ב, עמי 322.
 י״פ התשנ״ו, עמי 4230; התשנ״ט, עמי 205.
 י״פ התשנ״ח, עמי 4742; התשנ״ט, עמי 205.

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מחוזית
 למחוז הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו', כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרד הפנים
 ירושלים, הופקדה ״תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון, ת/
 מ/מ/7/2ו״, שינוי מס׳ 17 לתכנית ת/מ/מ/2, אזור מלאכה

 ותעשיה זעירה, כפר קמא.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה על הפקדת
 התבנית בישיבה מיום י״ג בתמוז התשנ״ח (7 ביולי 1998).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תכנית זו חלה על
 שטח של ב־79.577 דונם כמותחם בקו כחול בתשריט.

 הודעה בדבר החזרת שטחים בחזקת נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 בהתאם לסעיף 48(א) לחוק הנפט, התשי״ב-1952', אני
 מודיע ש״חברת הנפט לישראל בע״מ״ החזירה בשם
 השותפים ביום ט״ז באייר התשנ״ט (2 במאי 1999) את כל

 השטחים בחזקת 1/5 ״תמר״2.

 לפיכך יפוג תוקף החזקה ביום י״ז בסיון התשנ״ט (1
 ביוני 1999).

 י״ז בםיון התשנ״ט (ו ביוני 1999)

) יחזקאל דרוקמן ג ־ 6 5 מ 2 ח < 

 הממונה על עניני הנפט
 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 657; התשנ״ח, עמי 3841.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 כל מעוניין בתכנית רשאי לעיין בה, בלי תשלום,
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כיד באייר התשנ״ט (0ו במאי 999 ו)

) עמרם קלעג׳י ג ־ 6 9 מ 7 ח < 

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

 הודעה על תנאים למתן היתרי בניה
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-
 1965' (להלן - החוק), ובהמשך להודעה לפי סעיף 77 לחוק
 על הכנת תבנית מיתאר מחוזית חלקית בבל הנוגע לנחל
 הירקון ומרתבו בתחום מחוז תל־אביב (להלן התכנית
 המוצעת), יחולו על תחום התכנית המוצעת התנאים

 המפורטים להלן:

 לא יינתן היתר לבניה או לשימוש (להלן - היתר בניה)
 בתחום התכנית המוצעת, אלא בהתאם לתנאים האלה:

 (ו) היתר הבניה אינו סותר את מגמות התכנון המוצעות
 בתבנית שהומלצה בידי הועדה המחוזית בישיבתה מס׳

 616 מיום א׳ בניסן התשנ״ח (27 באפריל 1998);

 (2) התקבל על היתר הבניה, אישור הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב:

 (3) לא יינתן היתר לשימוש חורג.

 תוקפם של תנאים אלה עד להפקדת התכנית המוצעת,
 או לפרק זמן של שלוש שנים ממועד החלטה זו, לפי

 המוקדם יותר.

 א׳ בתמוז התשנ״ט (15 ביוני 1999)

 עמרם קלעג׳י
 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 (חמ 3-697)

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי םעין! ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), ובהתאם להודעה2
 שפורסמה ביום י״ג בניסן התשנ״ט (30 במרס 1999), נמסרת
 בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה מיד בקרקע
 המתוארת בתוספת, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, ושר האוצר מורה בזה,
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
 י״פ התשנ״ט, עמי 2790.

 תחום התכנית: מחוז הצפון, מרחב תכנון מקומי גליל
 מזרחי, נפה טבריה: המקום - כפר קמא.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לאזור מלאכה ותעשיה זעירה.

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
 או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי
 כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור
 שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, גוף ציבורי או
 מקצועי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון
 והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת
 התנגדויות לתכנית), התשל״ד-1974נ, ושיש לו ענין ציבורי
 בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך
 חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות, להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
 משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית
 הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105; ההתנגדות תהיה
 מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
 מסתמכת, התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר

 שהוסמך לכך בתוק או על פיו.

 כ״ד באייר התשנ״ט (10 במאי 1999)

) עמרם קלעגיי ג ־ 6 9 מ 7 ח < 

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מחוזית
 למחוז הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965' (להלן - החוק), כי המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה, החליטה לאשר את ״תכנית מיתאר
 מחוזית למחוז הצפון מם׳ ת/מ/מ/2״, שינוי מם׳ 14 -

 ״באמנה״.

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק יחד עם
 התשריט המצורף אליה. ההודעה על ההפקדה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4686, התשנ״ט, עמי 56, מיום י״א בתשרי

 התשנ״ט (ו באוקטובר 1998).

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה אותה המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה, נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון - קרית הממשלה, ת״ד 595,
 נצרת עילית 17105, ובמינהל התכנון, משרד הפנים, קרית בן

 גוריון, ירושלים.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 הגבולות:
 בצפון: ברוך ושותפיו;

 בדרום: דרך:
 במזרח: דרך:

 במערב: רפאל לורגס.
 פרטי הרישום הקיים:

 ספר תורכי מם׳ 15 דף 100.
 פרטי השטר: מם׳ 250 מתודש 5 שנת 1319 שיטה

 דיימי.
 מהות הפעולה: מכר.

.CUSTODIA DI TERRA SANTA :הזוכה 
 החלק: בשלמות.

 ב״ד בםיון התשנ״ט (8 ביוני 1999).
 פנחס לוי

 מפקח בכיר על רישום המקרקעין

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות
 במקרקעין

 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-969ו

 נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים לקמן באזור ההסדר של עבו ביום י׳

 בתמוז התשנ״ט (24.6.1999) או סמוך לתאריך זה.

 תיאור המקרקעין

 המקרקעין הנכללים בגוש רישום 9988ו/עכו (חלק
 מגוש שומה 8011ו/עכו העתיקה).

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה,
 שכירות, זיקת הנאה וכל זבות הניתנת לרישום, יש להגישן
 לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, ברח׳ שלום הגליל ו
 (מרכז סופר סנטר), עכו, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן
 בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות
 בטופס תזכיר תביעה שאפשר להשיגו במחנה או בלשכה
 הנ״ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר

 התביעה.

 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
 עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו

 לא ייפגעו בעת ההסדר.

 כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
 החלקה שהוא תובע יהא צפוי לקנס, ונוסף על כך יוכל
 פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על

 חשבונו של אותו אדם.

 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא
 תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר

 להוציאה מכלל לוח הזכויות.

 י׳ בםיון התשנ״ט (25 במאי 1999)
 מורים נביא

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר עכו

 תוספת
 נס ציונה - חטיבת הקרקע ששטחה 10 דונם בערך
 המהווה חלק מחלקה 36 בגוש 3846. חטיבת הקרקע האמורה
 מסומנת בצבע צהוב, לשם זיהוי בלבד ולא לשם קביעת
 גבולות, בתשריט מס׳ הפ/א/509/3 הערוך בקנה מידה

 1:2,500 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
 רישום והסדר מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז
 המרכז במשרד הפנים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרגילות.

 מאיר שטרית
 שר האוצר

 כ״ב בםיון התשנ״ט (6 ביוני 1999)
 (חמ 3-2)

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות 1
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי
 הרישום 38303, 38304, 38161 באר שבע הוצגו ביום י״ת
 בםיון התשנ״ט (2 ביוני 1999) למשך שלושים יום לעיון
 בלשבת פקיד הסדר המקרקעין, דרך הנשיאים 1 ו, באר שבע,
 בלשבת הממונה על מחוז הדרום, שדרות הנשיאים, באר

 שבע ובעיריית באר שבע.

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר מחוז הדרום

 הודעה על בקשה לחידוש רישום
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-969ו

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעוניין,
 רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום, בתוך שישים ימים
 מיום פרסום הודעה זו. ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על
 רישום מקרקעין, אגף רישום והסדר המקרקעין, רח׳ בן יהודה
 34 (מגדל העיר), ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד

 נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 מס׳ התיק: חר/3/99 (י-ם).
 העיר: ירושלים.

 השכונה: נתלת שבעה.
 המען: רת׳ יואל סלומון 16, פינת רח׳ הלל 33.

 תיאור המקרקעין: מגרש ועליו בית.
 גוש שומה: 30049 חלקה: 3'1.

 שטח החלקה: לא ידוע.
 סוג המקרקעין: מולק.
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 מס׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 1/847 שחם ישראל 09/02/1998 שחס טובה
 1/849 בנין אלברמ 07/04/1999 סוקסלי דני

 1/853 שניאור אברהם 17/02/1999 שניאוריצחק
 1/855 סגן בהו מיכאל שמוא 20/02/1999 סגן-מזן ליאורה
 1/856 ישראל ר״ 19/01/1986 ויינו רחלי אירן

 1/858 פישמו ויקטור 11/03/1999 פיגמן נחמיה
 1/863 מאים במי 06/03/19881 לואינז לאותם

 1/865 מעלוף נוהא 08/04/1998 מעלוף ח־אז

 שלמה אקםנהנדלר, רשם

 הרשם לעמני יחשה בתל אביב, וזז׳ אידלםון• 13, תל אביב

 מס׳ תאחך ^
 תיק ש0 המטח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירתטות
 :2/4097 שטיינברג שלמה 28/01/1999 שנייינבדג קאנטי בריג

 1/5598 נקר רחל 27/12/1978 נקר אלימלך זמירה
 1/5599 גמשדי אהרן 04/10/1992 גמשדי רבקה
 1/5600 ציקו מטילדה 31/08/1998 ציקושלמה

 1/5601 צרנילם אסתר 19/03/1999 צתילסיוסף
 1/5603 הוכדמן שרה 14/07/1980 סוקנבולסקי חסידה

 1/5605 אדם חנה ממינה 07/03/1996 אדם ורדה
 1/5606 פלדבדג שדה 14/02/1999 וליגעמליה
 1/5608 גיאת סעידה 25/08/1997 גיאת אביבה
 1/5609 אמיד מיכה 09/02/1999 אמיר אורה

 1/5610 הלר קתלה ;24/02/1999 גזשן שדה יונה
 1/5611 רצבי רחל 24/11/1998 רצבי שלמה

 1/5615 קרנילי נעימה 29/12/1998 קרגולה יהושע
 1/5619 כהן עובדיה 05/01/1999 בהו עזרא

 1/5620 הופמן מריס מריה 17/11/1998 גרונזנזן מיכאל
 1/5621 ממן לננזיז 12/02/1997 ממויקומ

 1/5624 מל חיים 15/06/1996 נזל שלמה |
 1/5625 טל נעמי 19/02/1999 טל שלמה ״

 1/5626 שלוש זהוביח 05/02/1999 של! ש יוסף אליהו
 1/5629 מרקו פני 01/12/1998 מרקו יעקב
 1/5630 פרידמן מורים 25/02/1981 שיינראידה
 1/5632 פרידמן שרה 09/03/1999 שיינדאידה
 1/5634 םייזלס אריה 01/11/1998. נזייזלס יונה

 1/5639 וילנמקי יחיאל 19/11/1998 וילנסקי דבורה
 1/5640 בורוכוב שמואל חי 04/03/1999 בודוכוב שולמית

 .1/5642 הדשקו ליזה .19/11/1998 הדשקו יצחק
 1/5644 גכט יוסף 30/03/1999 גכמ חנה

 1/5645 מנגיסטו טרויה 09/06/1998 מנגיסטו 3נטה
 1/5646 גלבמן פני 24/01/1998 גדמייזא אגחא

 1/5648 נא-אוד דוד חבקוק 30/01/1999 נא-אוד וח־
 1/5649 בן-אבו אליאסף 27/01/1999 בו-אבודרו

 1/5651 אהרנרייך פנינה 30/03/1999 ארו ליה יוספה

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה- 1965
 הודעות על בקשות לצו ירושה, צו קיום צוואה או

 מינוי מנהל עזבון
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-1965, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לזיו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
 לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה, בתוך ארבעה

 עשר ימים מיום פרסום זה.

 הרשם לעניני יודשה בירושלים, דדו׳ יפו 216, ירושלים

 מס׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/825 יסר דוד 21/11/1998 גרינפלדאיה
 1/826 כפתורי הצילה 16/03/1999 הנדלראסתד

 1/827 ספיבק זיסא 31/12/1955 קפלו שרה
 1/828 טמלר ברמה 22/01/1999 ממלרמשה
 1/829 טמלד יונס 29/04/1981 ממלר משה

 1/830 יואלי יגאל 05/03/1999 יואלי מיכאלה
 1/832 פרץ שמעון 20/12/1997 פרץ סול
 1/833 שאולוץ צבי 17/11/1998 גול חנה

 1/834 נחרי יפה 20/12/1998 נהדי יחיאל
 1/835 פדוליכסו אוריקה 11/03/1999 טל אסתר
 1/836 שלי יהודית 26/03/1999 שלי עפר

 1/837 בורנשטיין קארין ג׳ול 30/04/1998 בורנשטיין יהודה ג׳
 1/838 מאיר שמשיו 19/01/1988 מאיר שרה

 1/841 אברהם אבנר 02/09/1995 אברהם מרדכי
 1/842 וקס פנחס 04/03/1999 וקמ הדסה

 1/843 בן עמי רחל 21/04/1998 בו עמי יצחק
 1/844 בו עמי משה 12/04/1999 בו עמי יצחק
 2/845 מוק אסתר 10/07/1994 קלפטראסתר

 1/846 הגלר יצחק 21/01/1996 גל אהוד
 1/848 הגלד שושני שולמית 04/11/1980 גל אהוד

 1/851 בלומ פילוסיו 07/03/1994 בלום מנחם
 1/852 כהו אלבדס 05/01/1999 כהו מרים

 1/854 וולף הניה 20/10/1998 וולףיצחק
 1/857 שיסל גד יהודה 18/11/1998 שיסלנענד
 1/859 פרנסק יעקב 07/01/1999 פרוסק אטי
 1/860 ספיר יצחק 16/02/1999 ספיד אילן

 1/861 אתיו באבע גיטל 25/08/1998 אידן אברהם
 1/862 ששון זוליחה 01/04/1999 ששוו עמנואל
 1/364 אליה שרה 22/12/1981 אליה אליהו

 צוואות
 1/831 אשכנזי דגינה 31/03/1999 פלס אליהו אלים

 1/839 גמר שרה 08/09/1998 גלזדצבי
 1/840 כהן יוסף 14/03/1999 כהןאנליסה
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 מנד תאריך
 ת״ק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 1/5738 גנץ בלה 16/12/1998 מודעי רתל
 1/5741 מות אילן 16/03/1999 ע1וד סוגה רות

 1/5742 פלד נחו• 27/03/1999 פלד נירה
 1/5743 דוטב אהרן יוסף 07/08/1983 אלוני אברהם
 1/5744 דומב מלכה 15/07/1998 אלוני אברהם

 1/5747 וינשסיין סימה 02/03/1999 וינשסיין אהרון
 1/5748 שהראבני גודגיה 23/06/1993 שהרבני מאיר

 1/5749 בכו שלמה 28/02/1998 בכד דת
 1/5750 וייס שדה 27/01/1999 וייס מיכאל
 1/5751 גומפדב יוסף 06/12/1995 הר3ז יהודה
 1/5752 גומפדב בלומה 05/01/1999 הר3ז יהודה

 1/5755 סדי יצחק 23/02/1999 סדי רינה
 1/5760 קרני משה 06/04/1999 קרני קלמן

 1/5761 בידנבוים ניני 08/01/1992 יקובוביץשרה
 1/5762 רובינשטיין זחפינה 20/01/1999 ונדד מסרה

 1/5764 אבו סייף מארק 11/07/1998 אבוסיף ג׳מאל
 1/5765 סורוקה רבקה 07/02/1999 בשקי! רחל

 1/5767 אמתי מרדכי ,09/02/1999 אמיתי הנויטה לאה
 1/5774 פרנקל רפאל דודול 27/01/1999 פרנקל מדים

 1/5775 רוזנברג אידה 16/07/1993 רוזנברג אתסט
 1/5776 ללו מסעודה פור 20/03/1997 ללו מימון

 1/5778 שרגאי משה 03/04/1993 שכן סוב מריס
 1/5779 ויםר תנה 08/03/1997 קר9ט פנינה

 1/5780 דארנייה איסק 12/03/1995 חבהן מרי
 1/5781 ;רחמים סיגלית 04/04/1998 דחמיס רוני
 1/5784 אורגנו חבר טומחה 15/11/1998 תבר שמואל
 1/5785 םוסיונדז אידה 21/05/1997 לייבלמריה

 1/5787 מנדלדסן רעיה 17/03/1998 סנדלרמן נמרוד
 1/5790 הדר הניה 23/02/1999 קניג משה חיים

 1/5798 בניה חיה 22/01/1999 ביידא אימה
 1/5801 9ווט1גלי מנשה ;16/07/1998 פורטוגלי אמנו!

 1/5804 לוין רבקה 17/02/1999 לוי1 מרדכי
 1/5806 נחמיה יונה 24/12/1998 ב! ממ1ה סל

 1/5807 וזמר דב 02/01/1999 וינרשרה נהלה)
 1/5809 מלץ אליעזר ראב 16/12/1997 מלץאירנה

 1/5810 וסאלח אברהם 25/06/1988 םאלח אברהם
 1/5812 •מןלוסוו פני 25/05/1997 ביונהולץ סחנה

 1/5813 אלמן ציליה 19/06/1998 מפודניקוב מרינה
 1/5814 חחאללה אהמד 18/10/1992 חרזאללד. ננבד אלרחיס

 צוואות
 3/321 מורי משה 26/01/1998 מורי אילן משה

 1/5596 בן גיגי עישה 09/08/1997 בן ניגי אלי
 1/5397 ב! גיני יעקב 20/07/1998 בןניגיאלי

 1/5602 ותהואפט לאוו 07/05/1998 ודנהאופני ולרי
 1/5604 קולה אמיל 02/02/1999 קולה אניטה
 1/5607 תגר דולי 11/04/1999 תגר יהונתן

 1/5612 קוסמן גניה 25/02/1999 פיץרינת
 1/5613 ויינרדוד 04/03/1999 ומר שושנה
 1/5614 בכר משה 18/03/1999 בכר יצחק

 1/5616 דיים־ צבי הרו »24/10/199 רייכר מאיד
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 הרשמ לעניני ירושה בתל אביב, רח׳ אידלםון 13, תל אגיב
 (הנושף

 מם׳ תארך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שמ המבקש/ת

morn 1 

 1/5654 יקואל חיים 10/06/1996 יקואל אלגדה
 1/5656 בדלכיס מלכה 09/01/1999 לרד מיליהןמונד
 1/5657 מוסקוביצי שלמה 23/02/1999 מוםקוביץ פרידה

 1/5658 יאמפולסקייה פולינה 24/03/1999 קוגן שמואל
 1/5661 שווצשטיין פני 01/03/1998 שמס גיליה

 1/5662 שמייגר רחה 10/01/1999 שטייגראריה
 ׳1/5666 ורשבסקי דאמסטורש 06/01/1993 ורשבסקי אנדרה
 1/5668 ורשבסקי איזאק 11/03/1998 ודשבסקייאנדדה
 1/5669 טואובמן נינה 24/01/1999 טראובמו ליאוו

 1/5673 זלאיט הלה 16/11/1998 זלאיט ראובן
 1/5674 שגב פליקס 27/10/1996 שגב דבורה דימה

 1/5676 בו ברוך שרה 05/05/1998 בו ברוך שאול
 t/5678 דרי אשר 22/11/1991 דרי חנן
 1/5680 דרי דינה 18/07/1998 דרי תנו

 1/5685 ביגון בלה 13/09/1996 ביגוו שריאל
 1/5686 דן אילנה 20/05/1997 דן יעקב

 1/5687 גולדשטיין יעקב 16/02/1996 ברגר רבקה
 1/5688 גולדשטיין לוטי 28/06/1998 ברגר רבקה

 1/5689 קולונה אוליביה 25/05/1976 קוממה מארי מר
 1/5692 סוקולובסק ססואיל 31/03/1999 סוקולובסקי מבינה

 1/5694 ניצ! מנחם 14/02/1999 ניצן סל
 1/5695 פרץ יעקב 23/10/1998 פרץ לתה

 1/5696 פרידמן מרדכי 28/01/1999 גומנברנשרה
 1/5698 רודריג שלמה 24/07/1988 קוטני בתיה
 1/5700 רודריג זולייטה 03/12/1998 קושט בתיה
 1/5701 זואדם ברכני 24/01/1991 זואדץ כלפו
 1/5702 זוארץ מיסה 25/03/1997 זוארץכלפו

 1/5705 הדמלין רוסאו 27/04/1998 הרנזליו קלאודיו בו
 f/5709 שדה מריס 15/08/1990 שדה איתן

 1/5711 ליבונטיו דניאל 18/01/1981 כהולבונסיודעה
 1/5713 ליבונמי! קרב רנה 28/12/1998 כהו לבונסיו דעה

 1/5715 דולינגר יוסף 13/02/1999 דולינגוצבי
 1/5718 ליכסנשמיו גיסעל 07/04/1992 תמרי איטה

 1/5719 אונגר דב 11/07/1992 רמון מבא אסתר
 1/5720 ליכטנשטין מיכאל 08/03/1999 תמרי איטה

 1/5721 ח״סוב שרה 24/03/1999 חיימוב שמואל
 1/5722 רחמים שמחה 23/02/1999 רחמים ששון
 1/5723 חלפוו לינדה 16/02/1999 חלפויו אליהו

 1/5724 ביסוו כוכבה 07/03/1999 ביטון בת שבע
 1/5725 קרקובסקי שיינה 21/02/1999 קרקובסקייריב

 1/5727 חצרוני בונים 14/11/1979 גרובנר נעמן נאוה
 1/5731 מי יעקב 28/04/1994 לוי שלמה
 1/5734 ברבר זיילימ 01/12/1991 ברכראסי

 1/5735 ארבוב גריגורי 06/03/1999 ארבוב סבמלנה
 1/5737 טרבס איתן 28/08/1998 מרבם יהלומה
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 מס׳ תאחך
 תיק שם המנוח/ה המיידה שם המבקש/ת

 1/5714 הילפרייך שרה 27/12/1998 הילפריירדפנה
 1/5716 תמיר אסתר *.28/12/199 תמיד ירחמיאל
 1/571.7 גולדשטיין דבורה 20/01/1999 גולדטסייו צבי

 :1/5726 תצרוני שושנה 19/02/1999 גדובנד נממן נאוה

 1 1/5728 קוהלי מישאל 01/05/1992 קנהלירפאל

1/5729̂ קוהלי יוכבד 09/01/1998 •קוחלידפאל  
 .1/5730 מדנס שמחה 06/01/1999 מדנס ישעיהו

 1/5732 קאופמן נחמה 30/12/1998 קאופמן אהרון
 1/5733 קצקו דבורה 15/03/1999 מי-חזהבה
 1/5736 גנץ אליהו 30/01/1998 מודעי רחל

 1/5739 דיבנבו אולגה 06/03/1999 קוקומיב ליזבוב
 1/5740 צוקדמן ברור 03/02/1999 צוקדסןכנרת
 1/5745 קריצסו דדו 07/09/1998 קרייצמןדורה

 '1/5746 סי מיון מרדכי 11/12/1998 מרמודרחל
 '1/5753 בלאו אדיה גיולה 20/04/1999 בלאו אפרים

 1/5754 אבו עיון פאסמה 29/03/1999 אבו אל עיון חסנה
 1/5756 אשר שלמה 16/03/1999 אטד שדה

 1/5757 צובארי סאלמה 16/10/1998 צובאדיענריה
 1/5758 פילר אנה 08/04/1999 פילר מימון
 1/5759 גינסבורג אליהו 01/04/1999 מדאילאיל

 1/5763 בירנבוים דניאל 08/03/1999 יקובוביץ שדה
 1/5766 רבו זדה שרה 23/01/1999 בוחידי יוסף
 1/5768 דקסמו וזיימ 15/03/1999 וקסמן חיה

 י 1/5769 גח־זנקר אברהם 05/01/1999 חרקובסקי אידה
 1/5770 רינדנר יוסף 09/03/1999 תפר יעקב
 1/5771 פייס נפחלי 30/01/1999 פייס הלנה
 1/5772 שוססד שמחה 04/09/1998 שרםן הנה

 1/5773 נתור אליהו 03/04/1999 פורמן חיימ
 1/5777 • חרסינה אהרן 30/03/1999 שמי חרסינה דות

 1/5782 כהן ישראל• 15/03/1999 קאו פדי יהונתן
 1/5783 בסקי ן סולומון 28/02/1999 קוסמיקוב סיסה

 1/5786 קירון שרה 28/09/1996 ח9יף נחל
 1/5788 מזיק אפדיס 11/08/1994 קנמח־ עשירה

 1/5789 בלוסנצוויג משה 12/03/1999 וייס חנה
 1/5791 מידקין שלום איזיד 21/04/1999 קיי בסי מיני

 1/5792 כץ חנה 08/03/1999 כץ לאה פרומה
 1/5793 קופתב סמיון 31/07/1995 צימבדנאידה

 1/5794 סנו רבקה 19/04/1999 לוי לאה
 1/5795 קרולינה דינה 20/01/1999 נטמן דודה

 1/5796 גומברנ הינדה 08/04/1999 אייל אפרים
 1/5797 אמבורסקי מתל 06/02/1999 בב0 סופיה

 1/5799 שסיינשדייבו פדן 18/03/1999 פלינמקטלין
 1/5800 פלג יהודית 18/03/1999 פלג דוד

 1/5802 פייגה אברהם יוסו 28/02/1999 פייגהדוני
 1/5803 כץ שמחה ויקסו 10/12/1998 נץ מינה

 1/5805 בתה אפרים 26/03/1998 בחה פולה
 1/5808 בנגלס חיים 26/04/1994 בנגלס עסליה

 1/5811 ל9 ומסקי $נה 01/02/1988 מדוב חנן
 1/5815 סגל חנה רבקה 6/02/1999! מודףדלליה
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 הרשם לעמי ידושה בתל אביב, רח׳ אידלסון 13, תל אביב
 (המשך)

 מס־ חאוץ•
 תיק שם המטח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 צומות
 1/5617 סלמה מנה תה 26/06/1998 רתנשסיין ז׳קלין
 1/5618 הרשקוביץ לופ1 משה 08/10/1997 הושקוביץדנה

 1/5622 גבאי אליה1 05/02/1988 גבאי סלחה
 1/5623 זייץשדה 28/03/1999 אדבדג יפה

 1/5627 הופמיסטד סדפינה 01/02/1998 הופמיססד יעקב
 1/5628 לשם אברהם 29/01/1979 לטס ציונה
 1/5631 אשד קורס 12/02/1999 אשד קימה

 1/5633 גורודיסקי חוה 08/02/1999 קמינסקי גלעד
 1/6635 אלמתלינו יוסף 17/02/1999 אלמוג אברהם
 1/5636 אלמתלינו דנה 25/05/1998 אלמוג אברהם

 1/5637 זהבי גאולה 10/12/1998 זהבי בנימיו
 1/5638 ארליבמן משה 06/04/1989 אדליכמו צפורה

 1/5641 קלמו אהרן יצחק 06/02/1999 קלסןצביה
 1/5643 זימרמן לאה 19/05/1998 זימדמו מיכאל
 1/5647 חיבה שלמה 28/10/1996 היבה שממון

 1/5650 נחום לודס 12/06/1997 פלאח םרגליח
 1/5652 רויסר סובה 22/02/1999 תינה־ מיכאל
 1/5653 קוסייב חוסני 03/02/1999 קוסייב אברך

 1/5655 אח־ון איזנשמ שלום 24/08/1998 איזנשמדסאדיה
 1/5659 וילצקובסקי חנה 05/02/1999 וילצ׳קובסקי מרקו דנ

 1/5663 קזם נסים 22/10/1998 גבדעם אברהם
 1/5664 בוקסנהודן חיול 17/10/1998 אח־,אריאלה

 1/5665 הוכמןאדואדדא. 01/03/1999 הובסו אברהם
 1/5667 פרנקל נסטור 16/02/1999 פרנקל מאיזה

 1/5670 רוס1 מנוד 20/03/1999 דוסוסזל
 1/5671 קוגן גרץ 27/12/1998 סוזיקנסקי הימה

 1/5672 גולץ סשה 03/03/1999 גולץ פרידה
 1/5675 ארצי שמואל 19/02/1999 ארצי מזל

 1/5677 קימל פיליפ 06/06/1998 קימל מלקונה
 1/5679 אנצווייג שלום 03/04/1999 גרוס חיים

 1/5681 שדמן סימון 15/04/1998 וולנבניק אספידיה
 1/5632 דרוקם לוציה 06/01/1999 דרוקםאדס
 1/5683 צדוק יונה 24/10/1998 צדוק יגאל
 1/5684 קיבל יוסף ק. 25/05/1995 קיבל לי א.
 1/5690 דחנבסקי ברוך 18/02/1999 ח אברהם

 1/5691 ביסון ברוניסלבה 24/01/1999 שיסקביץ אריאל
 1/5693 ססואל רות 08/04/1999 םמואלאסנוז

 1/5697 פדידריך בצלאל 11/03/1999 פוגליפה
 1/5699 לרנד משה 16/11/1990 אנדלומיה
 1/5703 דחנבדג מדגריסה 19/02/1999 שלף פדה

 1/5704 פלחיי רחליח רחל 23/01/1999 שפיגל חנה יהודיה
 1/5706 דימוק פריחה 02/01/1999 דימוק אליהו

 1/5707 בקרמוים מוסל 13/03/1999 שטינגרסן אלחנן
 1/5708 נגבקד סססון 12/04/1998 נגאוקד אברהם
 1/5710 ינובסקי סטויסלב 21/03/1999 ינובסקי ידביגה

 1/5712 מזרחי רחמים 05/02/1999 מזרחי בדמה
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 נמו תאריך
 תיק שם המנזח/ה הפסידה שם המבקש/ה

 1/2084 ח׳ליל פדה 14/02/1994 אסעד עאזו
 1/2085 חיורי נאיפה 15/06/1997 מיורי אבדאחיס
 2/2087 שסואלזון דח־ 18/03/1999 טםואמוובדוך

 1/2088 קבלאן עפיפה 19/03/1992 קבלאו תנפיק אחמד

 צוואות
 2/1901 בנר חובה 28/12/1998 דחסמו בורים
 1/2016 זרובבל מלבה• 16/11/1998 הירש רגמה

 1/2020 דנציגר אנוצה 18/03/1999 בהן פרמיה בגימ
 1/2021 שיין פייגה 08/12/1997 פומאקטניה

 1/2025 יוסטו־ הוגו 03/02/1999 יוססד קרז׳ה תדמינה
 1/2029 לייב אלמד 03/04/1999 לייב אוריקה

 1/2030 ח־לאילה סלי 19/12/1998 אבו מג׳וה סעדיה
 1/2031 גולדשטין אסתר 08/03/1999 האס דבקה
 1/2035 לנצסן פני 04/03/1999 לנצמן יוסף
 1/2037 בהן מחן 17/03/1999 וקנינאיבמ

 1/2039 אלברס עקיבא קרול 17/03/1999 אלבדסאדית
 1/2042 פינסל ליובה 07/03/1999 פינמל יעקב

 1/2046 טוקייר זלמן 30/03/1999 סוקייררבקה
 1/2048 גוון נפתלי 20/03/1999 גורן צביר!

 1/2049 סידקים רחל 10/04/1999 מנטה סולננ׳
 1/2051 ישעיהו שושנה 15/09/1998 שידצאבייעל.

 1/2052 גולדשטיין יוסף 23/02/1998 גולדשנייין ינינה
 ,1/2053 מאידוביץ דוד 06/11/1998 מאירוביץ דבורה

 1/2055 אזהדי יצחק 31/12/1998 אזהדיאלים
 1/2058 עקביה אליהו 15/04/1999 עקביה תמו־
 1/2059 בנדק שנדור 17/01/1999 בנדק מאיו

 1/2060 אבו מוח אסמאםיל 13/02/1999 אבומוךסיסון
 1/2062 ט מעון א נזיר 11/03/1999 שמננוורנינה

 1/2064 ג׳ירים גסאס 30/08/1998 גידים נמו
 1/2065 רון חוה 25/03/1999 דוויוסף

 1/2067 גלוטר שסיינב חיה 24/02/1999 שמיינברג םבסלנה
 1/2069 צינמן בסיה 06/02/1999 ריבן צילה
 1/2070 צינמן אייקל 30/03/1999 דיבן צילה

 2072/ 1 חנז־לר ברכה 20/07/1998 הנדלר אברהם
 1/2073 חנדלר אהרן 12/06/1996 הנדלראברהנז

 1/2074 סובלי רמו 01/04/1999 סיסודבקה
 1/2076 מניס חוםיין 30/03/1999 חוםייןסובחי

 1/2077 בן סימון רשל 22/06/1997 סיני מטה
 1/2080 גילמו יוסף 13/03/1999 בדודה בדיסקה מריה

 1/2081 שורץ יעקב ־ 26/06/1997 נדב שולמית
 1/2082 חדל אהרון 03/10/1998 מדל נמליה

 1/2083 דחנבאוס יוסף 30/03/1999 יומובט מינה
 1/2086 פרבר שדה 20/10/1996 פרבר משה

 1/2089 חמיב שאכד 14/04/1985 בםאם חמד מ־סיב
 1/2090 סורילו{ טרומה 16/02/1998 רחמנוב סונה

 1/2091 פינץ ויליאס פח־ 17/12/1998 רותניםיס

 הדשמ לעגיני יחשה בתל אביב, רח׳ אידלסון 13, תל אביב
 (המשף

 21/02/1999 קרפ יעקב

 לבגה בר עוז, רשמת

 נזינוי מנהל טזבוף
 2/1817 קלידדמן מנחם

 שמ המכקש/ת
 תאריך

 הפטירה
 מסי

 תיק שם המנוח/ה

 27/12/1998 אשכנזי זקלין סילב

 25/11/1998 צוק רות
 15/11/1996 סחר אתל

 13/01/1999 לוי אבי
 01/05/1992 ק1תלי רפאל
 09/01/1998 קוהלידפאל

 יוס^ זילביגר, רשם

 ירושות וצוואות
 1/5660 אדביבדוד
 מינוי מנהל עובוו

 2/3859 פינבדג יפה
 סתר אייזיק

 לוי כלו
 קוהלי סישאל
 קוהלי יוכבד

2/5279 
2/5191 
2/5728 
2/5729 

 !דשם לעניני יתשה בחיפה, רח׳ חסן שוקת 2, חיפה
 מסי תאריך

 תיק שם המטה/ה הפטירה שם המבקש/ת

 28/02/1998 פססנדק אילנה
 ירושות

 1/2017 פססדנק אדם 28/02/1998 פססנדק אילנה
 2/2018 יחיה אסתר !11/02/1977 קדו מזרחי

 1/2019 שושן שמעון 13/03/1999 שושן'גבריאל
 2/2022 דסקלו פישל 17/01/1988 דקל ליבת

 1/2023 דסקלו לאה מיה 26/09/1998 דקל מבת־•
 1/2024 זק חיה 05/03/1999 זק דו!

 1/2026 צמק אנטה 19/01/1999 צליקבני
 1/2027 טורו! ססניסלב 14/11/1995 טוחן מניה
 1/2028 ניידשב אלכסנדר 01/10/1998 גיידשבאנה
 1/2032 יטקב מאמו 30/09/1998 בחך סוניה
 1/2033 יעקב אמלי 12/02/1993 ברוךסוניה
 , 1/2034 ן זינל היינריך 29/08/1998 זיגלסנדל

 1/2036 י, מנדלוביץ סופיה 21/01/1999 סנדלנביץ יחיאל
 1/2038 י סנדלוביץ אהרון 09/01/1988 מנדלוביץ יחיאל

 1/2040 . קסש מיקלוט מיכ 29/03/1999 קסם גבריאל
 1/20414 |הר3זמרימ 20/03/1999 הרפז ישראל
 ™1/2043 שפרבר מיכאל 10/09/1998 שפרבר ימה
 1/2044 ורסנו רחל 09/05/1998 ורסנו אסנת

 1/2045 אבדם אווה 14/12/1996 וייסמן קלדח
 1/2047 מוח־וך ציון 00/00/0000 נג׳י םורווך

 1/2050 חפזוב אםפיך 27/05/1998 לובוסהילנה
 1/2054 מציוני וחל 08/09/1998 עציוני עמוס

 1/2056 שבתאי בה שבע 26/03/1997 שדך פנינה
 1/2057 פונט מאיזה 03/03/1999 ברדדרכרמן

 1/2061 אוצ׳רטנר חסיה 02/08/1995 אדצ־דטנר איגוד
 1/2063 קלאוס בתיה 01/04/1997 קוגןמדים
 1/2066 שמרק אחרון 23/03/1996 שמרק חוה
 1/2068 אינגר שלמה 27/06/1998 אינגדאח

 1/2071 ברגע אוה 11/03/1999 ברוע אליהו
 1/2075 שחף שושי 05/08/1996 פרץ ימית

 1/2078 נלחבוג אברהם 14/11/1988 גמזברגדורה
 1/2079 ייבין שלמה 16/11/1997 ייביןפסיה
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 הרשם לעמי יוזשה בבאר שבע, שד׳ שדר 35, באר שבע
 מס׳ תאריך

 תיק שבו המטח/ה הפטירה שבו המ3קש/ת

 1/533 אלבאז סול 19/04/1997 אלבאזשאול
 1/536 עיראקי סלם י 17/12/1979 ערקי עזרי

 1/537 שוסמרמן ולדיחיד 12/01/1999 שוססרסןחםן
 1/538 חיים גולדה 12/03/1999 חייםקרול

 1/540 אבולק קסייו 11/03/1999 אבולקינמה
 1/541 בריסר אהדו! 06/11/1998 בדימד שדה
 1/542 שוקד נדרה 30/07/1998 שוקרדצוו

 •1/543 שמואל מכלוף 21/01/1999 שמואל פריחה

 לבנה בר עוז, רשמת

 בקשות לפירוק תברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 023/99^

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

 ובענין פירוק חברת נאמן תעשיות בע״מ, ח״פ 4-
31 -085579 

 והמבקשים: הופמן רינה, ואחי, ע״י ב״כ עוה־ד צבי
 מורג, מרח׳ דיזנגוף 30, תל אביב 64332, טל׳ 03-5284518,

 פקט׳ 03-6292616.

 נמסרת בזה ה1דעה, כי ביום 9.11.1998 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המחתי

 בתל אביב היושב בדין ביום 6.9.1999 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, 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 מיום

.30.8.1999 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשי*•^
^  תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. 0

 עבי מורג, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 2146/99

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

 ובענין פירוק חברת ינגול בע״מ, ח״פ 31-058030-1
 מרח׳ קיבוץ גלויות 79, תל אביב,

 והמבקשים: 1. דני לוי, ת־־ז 05554925-7, רח׳ אמנון תמר
 9בי, רמת פולג, נתניה: 2. לחאם אסעד, ת״ז 059438663,
 באקה אל גרביה - ע־י ב״כ עוה״ד דן לפידור ו/או יוסף
 שחם, מרח׳ עלית הנוער 14, תל אביב, ת־־ד 18291, תל אביב

 61182, טל׳ 03-6957607, 9980ו03-69, פקס׳ 03-6918454.

 מנד חאו׳ך
 תיק שם המטח/ה הפטיחז שמ המםקש/ת

 ירושות
 1/727 גולדמן אנה 27/12/1996 רייזס! פולינה

 1/728 צרפתי יהושע 29/11/1998 צדפחיחייס
 '1/730 עמיה שמואל 28/02/1998 עסיה דמי
 1/731 פומדנץ סגדה 01/01/1999 דדהנדיה

 1/732 בליואת הוימל 05/07/1989 בליואתענדה
 34?/1 גוריו תני 08/04/1999 גוריו אנסולי

 1/735 מוסקוביץ יצחק 20/04/1998 מוםקוביץ ליובה
 1/736 בוחבוס אליה 15/03/1999 בוחבוסיפה

 1/737 אסונרקין גרש 26/08/1998 איצקיביץאלה
 1/738 ביטון רחמים 23/02/1999 ביטוואסואל

 1/739 סימן סוב אלפרז 20/12/1998 סיסו סוב (בס קרול
 1/740 בהן הלה 14/08/1989 כהוחקווה
 1/741 איידליס נחן 30/01/1999 לוי מדגוט

 1/743 פיתומי משה 30/03/1985 פיסוסי רחל

 צוואות
 1/725 פלטין יוחנן 07/03/1999 שוסטדאנה

 1/726 הלוי בת שבע 19/01/1999 .הלד ישעיהו
 1/729 שורץ סחטה 05/02/1999 שח־ץאדוארד

 1/733 לקנר יובל 02/03/1999 לקנו עופו
 1/742 ברלינד סקיוסו אליזבט 01/02/1999 פרקש אזדיאן חיי

 שושנה שניר, רשמת

 הרשם למגעי יחישה בנצרת, רה׳ גלבוע 9, נצרת

 מנד תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/524 ססלנקו דיקטור 14/07/1998 ססלנקוולדיסיו
 1/525 ססלנקו דודה 12/09/1997 טסלנקו ולדיסיו

 1/526 אדרי ציוו 15/03/1999 אדרי אורנה
 1/527 לספרם צילה 05/12/1987 לספדט מרובי
 '1/528 למפרס אדיה 05/10/1998 לספרמ מרדכי
 1/530 אוגן יעקב 27/07/1993 מושקוביץפני
 1/531 מחרום מהמרד 12/05/1981 מחרוסעאמד

 1/534 רממים שרה 09/08/1998 מנחם חביב
 1/535 רחמים יונה 13/04/1998 אייל יצחק

 1/539 ויסרסרייגד בורים 09/02/1999 ויסרסרייגר ציביה
 2/542 שוקר נדרה 30/07/1998 שוקד רצון
 1/544 גוזלו דוד 04/03/1999 גוזלן שרון

 1/545 אדלר חוה 21/02/1999 אדלר יצחק
 1/546 קדליק ססיון 04/04/1999 בסין בלה

 צוואות
 4/174 פוץ יוסף יה 12/12/1997 בןמוחהידסף
 1/529 ריזק מיח־איל 04/03/1999 דיזק חוסאס
 1/532 מזרחי דוד 18/04/1997 שריקי רבקה
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 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש
 את תביעתו בכתב למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי בל חבר אגודה
 לערער על צו זה בפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 י״ב בסיון התשנ״ט (27 במאי 999 ו)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות
 להלן נתונים בעגין האגודות:

 (ו) שם האגודה: מוניות המקדים פתח תקוה - אגודה
 שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003590-7.
 המען: רח׳ פינםקר 2, פתח תקוה.

 תאריך רישום: 1/6/1999.
 סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.

 סוג משני: תחבורה ותובלה.

 (2) שם האגודה: מתיישבי גדעונה - ישוב קהילתי בפרי
 אגודה שיתופית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-003591-5.
 המען: ד״נ גלבוע, מיקוד 19120.

 תאריך רישום: 3/6/1999.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: ישוב קהילתי בפרי.

 (3) שם האגודה: אופק אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
 מס׳ האגודה: 57-003592-3.

 המען: מפעלי גרנות, ד״נ חפר, מיקוד 38100.
 תאריך רישום: 3/6/1999.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 י״ט בסיון התשנ״ט (3 ביוני 1999)

 אורי זליגמן
 רשם האגורות השיתופיות

 ביטול זנו עיכוב פירוק
 אני מבטל בזה את צו עיכוב הפירוק של האגודה:

 הבנאים אגודה שיתופית לעבודות פיתוח ובנין וקבלנות
 בבאר שבע בע״מ, מם׳ אגודה 57-003006-4.

 צו עיכוב הפירוק ניתן ביום 12.11.1997 ופורסם בילקוט
 הפרסומים 4592, התשנ״ח, עמי 766.

 כ״ד בסיון התשנ״ט (8 ביוני 1999)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק •זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 21.10.1999 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

 13.00 ביום 14.10.1999.

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

 דן לפידור, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 גבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1347/98

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

 ובענין פירוק חברת א. ליפקים ושות׳ בע״מ,
 והמבקש: מחמוד עטיה חמד עואיסה, ע״י ב״כ עוה״ד
 פנחס רוזנצויג, מרח׳ אברהם אבינו 24/7, באר שבע 84558,

 טל׳ 07-6492011, פקס׳ 07-6492902.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1998 ו.7 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.10.1999 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 19.00

 ביום 20.9.1999.

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

 פנחס רוזנעויג, עו׳׳ד
 בא כוח המבקש

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 עו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודה: פיתוח כוכב
 יאיר - אגודה שיתופית בעי׳מ, מס׳ האגודה 57-002813-4.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת
 האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד משה

 טולדנו, מרח׳ אבן גבירול 25״ תל אביב.
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 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה
 להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 ברח׳ חסן שוקרי 2, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים
 הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ואת נימוקיו

 בתוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עזבונות:
 עזבון המנוחה זקלר גאנטה (ג׳אנטה) בת משה, ת״ז

.069038859 
 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 עזבון נכסי הנעדר קפלן אפרים.
 נכסי יורשים בלתי ידועים:

 ו. עזבון המנוחה מובשוביץ ליליאן בת רלך, ת״ז
.069882652 

 2. עזבון המנוחה גיטלס נלי בת ישראל, ת״ז 006560775^

 כ״ו בסיון התשנ״ט (10 ביוני 1999) ^

 לבנה בר עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעה על הכרזת פשיטת דגל
 פר/4ו36

 שם החייב, תיאורו ומענו: אדלר שלמה, ת״ז 15596513, ת״ד
 2829, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיק פש״ר 195/98.
 תאריך צו כינוס: ו׳ בכסלו התשנ״ט (25.11.1998).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: כ״ב בסיון התשנ״ט (6.6.1999).

 הודעות על ביטולי צווי כינוס
 פר/ו351

 שם החייבת, תיאורה ומענה: בן ארוש רות, ת״ז 54334032,
 עקרת בית, רח׳ הברוש 16, בית שמש.

 בית המשפט המחוזי: ירושלים, ת״א 167/96.
 תאריך מתן צו כינוס: 20.3.1996.

 סיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה.
 תאריך הביטול: כ״ב בםיון התשנ״ט (6.6.1999).

 פר/3492
 שם החייב, תיאורו ומענו: בן ארוש יצחק, ת״ז 62548557,
 מנהל אולם שמחות, רח׳ הברוש 16, גבעת סביון, בית

 שמש.
 בית המשפט המחוזי: ירושלים, ת״א 122/96.

 תאריך מתן צו כינוס: 28.5.1996.
 סיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה.

 תאריך הביטול: כ״ב בםיון התשנ״ט (6.6.1999).

 כ״ד בסיון התשנ״ט (8 ביוני 1999)
 שלמה אקסנהנדלד
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה בדבר מחיקה מפנקס האגודות
 השיתופיות

 הנני מודיע בזה, שלאחר שלושה חודשים למן תאריך
 פרסום הודעה זו, יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה
 מפנקס^רישום האגודות השיתופיות, והאגודה תבוטל, אלא
 אם כן ,יראו לי בתוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות

 אחרת.

 שם האגודה: קרן למתן הלואות לעובדי קרן הביטוח
 לפועלי הבנין בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-002872-0.

 ב״ו בסיון התשנ״ט (10 ביוני 1999)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

 הודעה על ניהול נכסים עזובים
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978

 בהתאם לתקנה 12(ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי
 (סדרי דין וביצוע), התשל״ח-1978, הנני מודיע בזה, כי
 בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי
 לנהל את הנכסים העזובים השייכים לבעלים המפורטים

 ברשימה שלהלן, בלא צו ניהול.

 תאריך ההחלטה: כ״ו בסיון התשנ״ט (10.6.1999)

 מהות הנכם: כספים.

 הבעלים:

 הנעדר קרלינר יעקב
 הנעדר הירשפגל מרדכי

 הנעדר ברום אול
 הנעדר/ת הלרמן

 הנעדרת וייס ליליאנה
 הנעדרת נורמה ל׳ קאסאבר

 הנעדרת ליפסקי שרה
 הנעדר הונטול דזיזר

 הנעדר/ת וולט.
 הנעדר וינציםטר שי

 המנוח גאוא חוסיין בן ראגי, מ״ז 021111356
 המנוחה בונדר לאה בת פנחס, מ״ז 3-0731965-7.

 ב״ו בםיון התשנ״ט (10 ביוני 1999)

 שמואל עור
 האפוטרופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח-978ו, ניתנת בזה הודעה בי בכוונת
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 מס׳ החברה: ח׳׳פ 36-001181-9.
 מען משרדה הרשום: על ידי המורשה שלה - יהושע

 ולדהורן מרח׳ הזורע 58, כפר שמריהו.
 תאריך הגשת הבקשה: 26.7.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 11.2.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 5.7.1999,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום 5.7.1999,
 בשעה 13:45, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6810, ת״א 1164/98
 שם החברה: קווי השתן בע״מ - בפירוק.

 מסי החברה: ח״פ 51-166319-7.
 מען משרדה הרשום: רח׳ תל צור 1, אבן יהודה.

 תאריך הגשת הבקשה: 18.6.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 3.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 6.7.1999,
 בשעה 14:00, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום 6.7.1999,
 בשעה 14:15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.

 פח/6814, ת״א 1054/98
 שם החברה: אדה תעשיות אופנה (1994) בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-191855-9.
 מען משרדה הרשום: רח׳ המרד 29, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 14.5.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 7.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 7.7.1999,
 בשעה 14:00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום 7.7.1999,
 בשעה 14:15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6815, ת״א 249/98
 שם החברה: ניר אופים בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-204709-3.
 מען משרדה הרשום: רח׳ היוצר 18, חולון.

 תאריך הגשת הבקשה: 23.4.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 7.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 11.7.1999,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 11.7.1999, בשעה 13:45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טלי 5260378.

 כ״ה בסיון התשנ״ט (9 ביוני 1999)

 יוסף זילביגר
 סגן הפונם הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 הודעות על מתן עווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/12380

 שם החייב, תיאורו ומענו: רוזן מרדכי, ת״ז 3068789/1, רח׳
 בני הנביאים 11/4, רמת גן.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 16/96.
 תאריך הגשת הבקשה: 11.1.1996.

 תאריך מתן צו כינוס: 1.3.1999.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 6.7.1999, בשעה 13:30,

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

 פר/12381
 שם החייב, תיאורו ומענו: וקנין אשר, ת״ז 54984240, סוכן

 ביטוח, רח׳ עולי הגרדום 71, בפר יונה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1447/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 4.11.1998.
 תאריך מתן צו כינוס: 7.3.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 5.7.1999, בשעה 13:30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/2384ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמש יאיר, ת״ז 51635001, מעצב

 טקסטיל, רח׳ סוקולוב 90, רמת השרון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1438/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 3.11.1998.
 תאריך מתן צו כינוס: 999 ו.4.5.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 12.7.1999, בשעה 13:30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/2385ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: אשכנזי יוסף, ת״ז 55550545, נהג,

 רח׳ עירית 9, יפו.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, 1506/98.

 תאריך הגשת הבקשה: 22.11.1998.
 תאריך מתן צו כינוס: 3.3.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 13.7.1999, בשעה 13:30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 פר/2403ו
 שם התייב, תיאורו ומענו: כהן חגי, ת״ז 57239378, רח׳

 האגדה 9, רמת גן.
 בית המשפט המתתי: תל אביב, תיק פש״ר 358/98 ו.

 תאריך הגשת הבקשה: 13.12.1998.
 תאריך מתן צו כינוס: 22.3.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 6.7.1999, בשעה 13:30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 הודעות בדבר מתן עווי פירוק ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פת/6806, ת״א 1252/98
 שם ההברה: קינגפין לימיטר בע״מ - בפירוק.

 ילקוט הפרסומים 4777, ט״ז בתמוז התשנ״ט, 30.6.1999 4363



 פח/6829, ת״א 1480/98
 שם החברה: גוש 5ג66 מספר 1015 בע״מ - בפירוק.

 מסי החברה: ח״פ 51-036924-2.
 מען משרדה הרשום: רח־ עולי הגרדום 39, ראשון לציון.

 תאריך הגשת הבקשה: 16.11.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 11.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 12.7.1999,
 בשעה 14:00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 12.7.1999, בשעה 14:15, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טלי 5260378.

 הודעות על הכרזת פשיטת רגל
 פר/1867ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: ג׳דידי יצחק, ת״ז 50677475, ניהל
 עסק לפחחות רכב, רח׳ הזית 6, אלפי מנשה.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 367/96.
 תאריך צו כינוס: 29.1.1997.

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 22.3.1999.

 פר/1868 ו
 שם החייבת, תיאורה ומענה: ג׳דידי דבורה, ת״ז 53334363,

 רדד הזית 6, אלפי מנשה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 367/96.

 תאריך צו כינוס: 29.1.1997.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 22.3.1999.

 פר/1937ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרון יוסף, ת״ז 7372485, שד׳

 העצמאות 15, בת ים.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 545/96.

 תאריך צו כינוס: 17.4.1997.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 31.5.1999.

 פר/11938
 שם החייבת, תיאורה ומענה: אהרון רחל, ת״ז 52771110, שד׳

 העצמאות 15, בת ים.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 560/96.

 תאריך צו כינוס: 17.4.1997.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 31.5.1999.

 פר/2005ו
 שם החייבת, תיאורה ומענה: ארן פנינה, ת״ז 50508290,

 ניהלה עסק לייצור אופנה, רה׳ ארבל 54, צור יגאל.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 229/97.

 תאריך צו כינוס: 31.3.1998.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 1.6.1999.

 כ״ה בםיון התשנ״ט (9 ביוני 1999)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פח/6816, ת״א 248/98
 שם החברה: לוג׳יק בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-083908-7.
 מען משרדה הרשום: רח׳ קרליבך 29, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 23.4.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 7.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 12.7.1999,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 12.7.1999, בשעה 13:45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/7ו68, ת״א 246/98
 שם החברה: מ. המרכב (שמתי רכב) 1990 בע״מ -

 בפירוק.
 מם׳ החברה: ח״פ 51-086541-3.

 מען משרדה הרשום: רח׳ שידלובםקי 7, יבנה.
 תאריך הגשת הבקשה: 21.4.1998.

 תאריך מתן צו פירוק: 7.3.1999.
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 5.7.1999,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רח• בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום 5.7.1999,
 בשעה 13:45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6818, ת״א 247/98
 שם החברה: מ. המרכב (שרותי רכב 83) בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח״פ 51-096143-6.
 מען משרדה הרשום: רח׳ שידלובסקי 7, יבנה.

 תאריך הגשת הבקשה: 21.4.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 999 ו.7.3.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 999 ו,5.7,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טלי 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום 5.7.1999,
 בשעה 13:45, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.

 פח/6822, ת״א 446/98 ו
 שם החברה: מצג מחברים (1989) בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-139921-4.
 מען משרדה הרשום: רח׳ י״ל פרץ 32, תל אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 9.11.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 10.3.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 11.7.1999,
 בשעה 13:30, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן יהודה 14,

 תל אביב, טל׳ 5260378.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 11.7.1999״ בשעה 3:45ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן

 יהודה 14, תל אביב, טל׳ 5260378.

 4364 ילקוט הפרסומים 4777, ט״ז בתמוז התשנ׳׳ט, 36.6.1999



 הודעות על כוונה להבריז דיבידנד ראשון וסופי
 פר/532וו, פר/1533ו, ודא 23/93

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: ויזמן שמעון, ת״ז 11
 5617671, שוטר: ויזמן תמי, ת״ז 5/8ו59038, עקרת בית,

 רח׳ 150/3 ו אילת.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל־אביב.
 סוג הדיבידנד: לכלל הנושים.

 אחוז הדיבידנד: 100%.

 פר/11597, פר/11598, ת״א 211/93, ת״א 212/93
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: יעקב דוד, ת״ז 150951/2:
 יעקב רחל, ת״ז 5119549/3 - ניהלו חנות נעליים, רח׳

 קפלינםקי 19/7, ראשון לציון.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד יעקב מוסל, רח׳ קפלן 12, תל

 אביב.
 סוג הדיבידנד: לנושים בדין רגיל בלבד.

 אחוז הדיבידנד: בשיעור של 38.840/0.

 כ״ה בסיון התשנ״ט (9 ביוני 999 ו)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בחיטה

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/9498

 שם החייב, תיאורו ומענו: פיכמן רב, ת״ז 50907054, שד׳
 מוריה 89א, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 306/98.
 תאריך הגשת הבקשה: ז׳ בתשון התשנ״ט (27.10.1998).

 תאריך מתן צו כינוס: כ״ב בסיון התשנ׳יט (6.6.1999).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ב״ו באב התשנ״ט (8.8.1999),
 בשעה 0:30 ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 5.1.2000, בשעה

.08:30 

 פר/9499
 שם החייב, תיאורו ומענו: מידן ינאי, ת״ז 68192491, סוכן

 מכירות, רח׳ קרן היסוד 88/8, קרית ביאליק.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 212/99.

 תאריך הגשת הבקשה: ד׳ בסיון התשנ״ט (19.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ט בסיון התשנ״ט (3.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ח באב התשנ״ט
 (10.8.1999), בשעה 09.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.09.00 

 כ״ד בסיון התשנ״ט (9 ביוני 1999)

 לבנה בר־עוז
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על הכרזת פשיטת דגל
 פר/2046ו

 שם החייבת, תיאורה ומענה: רהב סימונה, ת״ז 54295472,
 ת״ד 117, בפר מונש.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 416/97.
 תאריך צו כינוס: 20.11.1997.

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 11.4.1999.

 פר/2047ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: רהב רפאל, ת״ז 55387369, קבלן

 שיפוצים, ת״ד 117, כפר מונש.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 417/97.

 תאריך צו כינוס: 20.11.1997.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 11.4.1999.

 פר/7ו22ו .
ם החייבת, תיאורה ומענה: עמר דניאלה, ת״ז 15648975, ש | 

 י סייעת לרופא שיניים, רח׳ רוטשילד 98, פתח תקוה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 155/98.

 תאריך צו כינוס: 6.6.1998.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 15.4.1999.

 פר/2245ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: נתנאלי משה, ת״ז 1142173, מוכר,

 רח׳ בצלאל 2, הרצליה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 90/98.

 תאריך צו כינוס: 2.9.1998.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 999ו.5.4ו.

 פר/2342ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: ורשבסקי זהר, ת״ז 30519441, רח׳

 צרפת 5, קיסריה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1353/98.

 תאריך צו כינוס: 7.1.1999.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 7.1.1999.

 הודעה על ביטול צו בינום
 פר/11635

ם החייב, תיאורו ומענו: דייהס שמואל, ת״ז 67121467, ש , 
 י סוחר, רח׳ האלה 6, רמת השרון.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 190/95,
 תאריך צו כינוס: 13.7.1995.

 סיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה.
 תאריך הביטול: 7.12.1998 ו.

 הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון
 פר/11419, ת״א 26/93

 שם החייב, תיאורו ומענו: גולדנברג שמואל, ת״ז 9134073,
 ניהל עסק למזון, רח׳ הירשפלד 40, ראשון לציון.

 שם הנאמן ומענו: עו״ד אברמן יוסף, רח׳ דיזנגוף 302, תל
 אביב.

 סוג דיבידנד: רגיל.
 אחוזים: בשיעור של 10%.

 הערה: אין נושים בדין קדימה.

 ילקוט הפרסומים 4777, ט״ז בתמוז התשנ״ט, 30.6.1999 4365



 פר/9504
 שם החייב, תיאורו ומענו: סבייחאת עלי, ת״ז 52449626,

 מובטל, רח׳ 029 ו, נצרת.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, תיק פש״ר 20/99ג.

 תאריך הגשת הבקשה: יי• ב באייר התשנ״ט (28.4.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ח בסיון התשנ״ט (2.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ד׳ באלול התשנ״ט
 (16.8.1999), בשעה 10:00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בנצרת נקבע ליום 2.12.1999, בשעה

.08:30 

 פר/9505
 שם החייב, תיאורו ומענו: כהן יום טוב אילן, ת״ז 56149073,

 איש מכירות, צורית.
» . 2 1 3 / 9  בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 9

 תאריך הגשת הבקשה: י״א בסיון התשנ״ט (26.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: כ״ד בםיון התשני׳ט (8.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ו׳ באלול התשנ״ט
 (18.8.1999), בשעה 09:30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.13:00 

 פר/9506
 שם החייב, תיאורו ומענו: קוזין יעקב, ת״ז 54136932,

 אופטיקאי, רח׳ מורד הגיא 66, כרמיאל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 220/99.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ב בםיון התשנ״ט (27.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: ב״ג בםיון התשנ״ט (7.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ו׳ באלול התשנ״ט
 (18.8.1999), בשעה 11:00, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מחן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.12:30 

 פר/9507
 שם החייבת, תיאורה ומענה: קוזין רות, ת״ז 7723056'

 מוכרת, רח׳ מורד הגיא 66, כרמיאל.
 בית המשפט המחוזי: היפה, תיק פש׳יר 221/99.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ב בםיון התשנ״ט (27.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: כ״ג בסיון התשנ״ט (7.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ו׳ באלול התשנ״ט
 (18.8.1999), בשעה 11:00, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.12:00 

 כ״ד בםיון התשנ׳יט (9 ביוני 1999)

 לבנה בר־עוז
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/9500

 שם החייבת, תיאורה ומענה: חיורי ודאד, ת״ז 59946ו50, כפר
 פםוטה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 217/99.
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ז באייר התשנ״ט (3.5.1999 ו).

 תאריך מתן צו כינוס: י״ט בםיון התשנ״ט (3.6.1999).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ב״ח באב התשנ״ט
 (10.8.1999), בשעה 10:30, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.09.30 

 פר/9501
 שם החייב, תיאורו ומענו: הובר גלעד, ת״ז 25249244, רח׳

 התמרים 3, קרית אתא.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 222/99.

 תאריך הגשת הבקשה: ט״ו בסיון התשנ״ט (30.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ט בסיון התשנ״ט (3.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ל׳ באב התשנ״ט (12.8.1999),
 בשעה 10:00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.10:00 

 פר/9502
 שם החייבת, תיאורה ומענה: הובר קרין, ת״ז 25656034,

 פקידה, רח׳ התמרים, 3, קרית אתא.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 223/99.

 האריך הגשת הבקשה: ט״ו בםיון התשנ״ט (30.5.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ט בסיון התשנ״ט (3.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: לי באב התשנ״ט (12.8.1999),
 בשעה 0:00 ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.10.30 

 פר/9503
 שם החייבת, תיאורה ומענה: סבייחאת עפאף, ת״ז 53742565,

 מובטלת, רח׳ 1029, נצרת.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, תיק פש״ר 319/99.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ב באייר התשנ״ט (28.4.1999).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ח בסיון התשנ״ט (2.6.1999).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ד׳ באלול התשנ״ט
 (16.8.1999), בשעה 10:00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בנצרת נקבע ליום 2.12.1999, בשעה

.08.30 
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 הודעה על ביטול זנו מנוס ופשיטת רגל
 פר/86ו9

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: כהן עודד חיים, ת״ז
 705087: כהן רח, ת״ז 54142906 - רח׳ מורד הגיא 12/8,

 כרמיאל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 144/95.

 תאריך מתן צו כינוס: 20.3.1996.
 סיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה. \

 תאריך הביטול: כ׳ באייר התשנ״ט (6.5.1999).

 הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון
 פח/3305, ת״א 411/89

 שם החברה: צפונית העמק מפעלי בשר (1979) בע״מ -
 בפירוק.

 המען: רח׳ הבשן, חוף שמן, חיפה.
 שם המנהל המיוחד ומענו: עו״ד צחי פלדמן, שד׳ רוטשילד

 38, תל אביב 66883.
 סוג הדיבידנד: רגיל.

 כ״ד בםיון התשנ״ט (8 ביוני 1999)

 לבנה בר־עוז
 סגן הכונס הרשמי

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

 אפ.בי.איי תעשיות פדמנטזגיה ביוטבנולוגיות
 ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-252904-1)

 ניתנת בזה הודעה, על פי סעיף 321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי ביום 14 במרס 1999,
 התקבלה החלטה מיוחדת של החברה לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו׳יד אמיר הלוי, ת״ז 05113062-3, מרח׳

 קלישר 30, תל אביב, למפרק ההברה.

 אמיר הלוי, עו״ד, מפרק

 טרופ אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-253366-2)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 1.12.1998
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד מאיר פוקס למפרק החברה ולהסמיכו לעשות בל

 פעולה שתידרש לצורך הפירוק.
 על כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה להגיש
 למפרק את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום

 פרסום הודעה זו.
 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור במועד

 הנקוב לעיל - לא ייענה.
 מאיר פוקס, עו׳׳ד, המפרק

 הודעות על מתן עווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/9508

 שם החייב, תיאורו ומענו: דקל חיים, ת״ז 56676869, מובטל,
 ז׳בוטינםקי 2/6, נהריה.

 בית המשפט המתוזי: היפה, תיק פש״ר 224/99.
 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז בסיון התשנ״ט (31.5.1999).

 תאריך מתן צו כינוס: כ׳׳ד בסיון התשנ״ט (8.6.1999).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י׳ באלול התשנ״ט
 (22.8.1999), בשעה 10:00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום 23.2.2000, בשעה

.12:00 

 הודעות על הכרזת פשיטת רגל
׳ 9421 ר ^ ^ . 

ם החייב, תיאורו ומענו: סמייק אלכםנדרו, ת״ז 16549529, 1 ^ ^ 
 סדרן תחנת מוניות, רח׳ הנביאים 4, חיפה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 299/98.

 תאריך צו כינוס: ב״א בחשון התשנ״ט (10.11.1998).
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: כ״ה בםיון התשנ״ט (9.6.1999).

 פר/9441
 שם החייב, תיאורו ומענו: סעאידה מחמוד, ת״ז 56285158,

 נהג, אצל עו״ד עאוני, ת״ד 718, דבוריה.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, תיק פש״ר 371/98.

 תאריך צו כינוס: י׳ בכסלו התשנ״ט (29.11.1998).
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: ט״ו בםיון התשנ״ט (30.5.1999).

 הודעות על מתן צווי הפטר
 פר/8585

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: לוגסי אלברט, ת׳׳ז
 69760296, נגר: לוגםי סוזן, ת״ז 62450507 - שד׳ תל חי

 263/12, קרית שמונה.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, ת״א 1015/91.

 תאריך מתן צו כינוס: 6.2.1992.
 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייבים.

 תאריך צו ההפטר: י״ט בסיון התשנ״ט (5.6.1999¿

 ^•יפר/9039
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: כץ עוזי, ת״ז 50735976,
 שכיר: כץ גבי, ת״ז 53421335 - קיבוץ נחשולים, ד׳׳נ תוף

 הכרמל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 312/93.

 תאריך מתן צו כינוס: 26.1.1994.
 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת התייבים.

 תאריך צו ההפטר: כ״ז באייר התשנ״ט (13.5.1999).

 פר/ו9ו9
 שם החייב, תיאורו ומענו: נאור יצחק, ת״ז 53255824, מפעיל,

 רח׳ החלוצים 8, גבעת נשר.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 19/96.

 תאריך מתן צו כינוס: 26.6.1996.
 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייב.

 תאריך צו ההפטר: ב״ה בסיון התשנ״ט (9.6.1999).
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 חברת י. לברון מהנדס יועץ בע״מ
 (ח״פ 51-0530868)

 הודעה בדבר אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 999ו.8.ו, בשעה 09.00, במשרדה
 של החברה, ברח׳ יצחק שדה 34, תל אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל

 המפרק.

 יוסף נש, מפרק

 דמי - דגמי מדע ישראליים בע״מ
 (ח״פ 050373-3-ו5) ^

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 9ו3(2) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין, שהתכנסה ביום 30.3.1999 נתקבלה החלטה מיוחדת
 על פירוק החברה מרצון ועל מינוי יעקב אבן־עזרא למפרק

 החברה.

 בעלי המניות ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 יום לפי
 החוק.

 יעקב אבן־עזרא, מפרק

 בית משה חקלאי בע״מ
 (ח״פ 51-031924-7)

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.12.1998 התקבלה החלטה על פירוק

 החברה מרצון.

 שמעון סיםטר, מנהל

I 
 עזבון המנוח ברמן שמואל
 הודעה בדבר מינוי מנהל עזבון

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה
 התשכ״ח-968ו, כי בתיק עזבונות 4470/99 הוגשה לבית
 המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב והמרכז בקשה
 למינוי עו״ד אמנון חכימי למנהל זמני של עזבון המנוח פרמן
 שמואל, ת׳׳ז 064628290, שנפטר ביום 25.11.1998 בכפר

 סבא.

 כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
 לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, בתוך ארבעה עשר

 ימים מיום פרסום זה.

 אמנון חבימי, עו״ד

 דימונהטקם בע״מ
 (ח״פ 51-253370-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום 1.12.1998
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד מאיר פוקס למפרק החברה ולהסמיכו לעשות כל

 פעולה שתידרש לצורך הפירוק.
 על כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה להגיש
 למפרק את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום

 פרסום הודעה זו.
 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור במועד

 הנקוב לעיל - לא ייענה.

 מאיר פוקס, עו״ד, המפרק

 משטח יעקב אלםיד - באר שבע בע״מ
 (ח״פ 51-037389-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 9.8.1995
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד מאיר פוקס למפרק החברה ולהסמיכו לעשות כל

 פעולה שתידרש לצורך הפירוק.

 על כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה להגיש
 למפרק את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום

 פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור במועד
 הנקוב לעיל - לא ייענה.

 מאיר פוקס, עו״ד, המפרק

 חברת מ.ר. קולטון (974 ו) בע״מ
 (ח״פ 51-067957-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של
 החברה תתכנס ביום 1.9.1999, בשעה 6.00 ו, במשרד עו״ד
 צבי מורג, ברח׳ דיזנגוף 30, תל אביב, לשם הגשת דו״ח סופי

 של המפרק.

 רות קולטון, המפרקת

 מרכול זול אחים חמו בע״מ
 (ח״פ 51-151376-4)

 ניתנת בזה הודעה בי ביום 3.6.1999 קיבלה החברה
 החלסה מיוחדת על פירוקה מרצון. למפרק מונה סימון

 כהן.
 י ניצה אורצקי, עו״ד
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