רשומות

ילקוט הפרסומים
^ג׳ בסיון התשנ״ב

4011

 4ביוני 1992

הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים

עמוד
3376

הודעה על מינוי חברי המליאה של רשות השידור

3377

הודעה על קביעה וביטול של קופות ציבוריות לפי
חוק שירות המדינה)גימלאות( ]נוסח משולב[

3376

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משח־ הבטחון
למוסדות ציבור .. ..

3378

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

3379

הוספת משרה בתוספת לחוק לפי החוק האמור

3376

הודעה על מינוי חברים לועדה המיותדת לפי חוק
נכסי נפקדים

מינוי ועדת הסדר לפי פקודת הסדר זכויות
במקרקעין ]נוסת חדש[

3383

3376

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

3383

הודעה על מינוי יושב ראש רשות השידור ומשנהו
וחברי הועד המנהל של רשות השידור

הודעות בתי הדין הרבניים

3384

3376

מינוי ועדה למינוי משקמים לפי חוק הסדרים
במגזר החקלאי המשפחתי

3377

מינוי מוציא לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל,

3377

הודעה על מינוי ועדת ערעור לפי חוק להסדר
תפיסת מקרקעין בשעת חירום

3377

פטור מתחולת החוק לפי חוק שירות המדינה)מינויים(3376 .

עמוד

3385
הודעות מאת הכונס הרשמי

3386

דו״חות שבועיים של בנק ישראל על מתזור המטבע

3389
3390

ה ו ד ע ה ע ל הכיטת מ מ ל א מהדס ש ל שר
לפי חוק־יםוד :הממשלה
בהתאם למעיף )41ב() (1לתוק־יסוד :הממשלה' ,מודיעים
בזה כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה כי שר
המשפטים יכהן כממלא מקום שר הבריאות מיום כ״א באייר
התשנ״ב ) 24במאי  (1992עד שובו של שר הבריאות לארץ.
כ״א באייר התשני׳ב ) 24במאי (1992
) ח מ

5 7

'

החליטה כי בהודעה על פטור מתחולת החוק ,שפורסמה בילקוס
הפרסומים  ,2449התשל״ח ,עמ׳  ,2116תיווסף בסופה הפסקה
הבאה:
״במקרים חריגים ניתן יהיה להעסיק מורה או גננת
בתפקידי הדרכה כלבד )מבלי שתהיה עבודת הוראה בצידה(,
חאת גם אם משך ההעסקה יעלה על שש שנים רצופות.״
י״ט באייר התשנ״ב ) 22במאי (1992
) ח מ

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

( 3

570

*>
3

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה על ק ב י ע ת מ מ ל א מ כ ו ס ש ל ש ר

ה ו ד ע ה ע ל ה ו ס פ ת מ ש ר ה כ ת ו ס פ ת לחוק

לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק שידות המדינה )מינויים( ,התשי״ס1959-

בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוקייסוד :הממשלה' ,מודיעים
בזה כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה כי ראש
הממשלה יכהן כממלא מקום שר החוץ מיום י״ט באייר התשנ״ב
) 22במאי  (1992עד שובו של סגן ראש הממשלה ושר ה ח ח
לארץ.

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט1959-י ,החליטה הממשלה להוסיף את
משית הציר הכלכלי בלונדון לרשימת המשרות שבתוספת
האמור.
לחוק
2

1

י״ט באייר התשנ״ב ) 22במאי (1992
מיכאל ניר
<1זמ 1173־>3
כ׳יא באייר החשנ״ב ) 24במאי (1992
ממלא מקום מזכיר הממשלה
מיכאל ניר
)חמ " ' >
ם׳׳ח התשי׳׳ט ,עמי  :86התשכ״ג ,עמ׳ .110
ממלא מקום מזכיר הממשלה
—.
י״פ התשנ״א ,עמי .814
סייח התשכ׳׳ח ,עמ׳ .226
3

1

2

1

הודעה על ק ב י ע ה וביטול ש ל קופות ציבוריות

הודעה ע ל מינוי ה כ ד י ם לועדה המיוחדת

לפי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[,
התש״ל!970-

לפי חוק נכסי נפקדים ,התש״י1950-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  35לחוק
שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התש״ל־,'1970
קבעה הממשלה את קופות הועדות המקומיות המרחביות לפי
סעיף  19לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-כקופות
ציבוריות נוספות ,וכיסלה את קופת חברת הכשרת הישוב
בישראל בע״מ כקופה ציבורית .
2

3

י״ס באייר התשנ״ב ) 22במאי (1992
)חמ 293י(3

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

1
2
1

ס׳׳ח התש״ל ,עמי .65
ם״ח התשכ׳׳ה ,עמי .307
י׳יפ התשל׳׳ח ,עמי .1448
ה ו ד ע ה ע ל פ ט ו ר מ ת ח ו ל ת החוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-

בהתאם לסעיף  4לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי״ט) '1959-להלן  -החוק( ,מודיעים בזה כי הממשלה,
לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
ס׳׳ח התשי״ט ,עמי .86
3376

מודיעים כזה ,כי בהתאם לסעיף  29לחוק נכסי נפקדים,
התש״י1950-י ,מינתה הממשלה את האנשים ששמותיהם
רשומים להלן לחברים בועדה המיוחדת לצורך סעיפים ד)2ב(
ו־ 28של החוק האמור:
חווה הלברייך:
משה בן-חיים ,במקום נסים דנה :
יונינה גונן ,במקום חרותה הראל :
יוסף טוב ,במקום אהרון לויי.
י׳׳ס באייר התשנ׳׳ב ) 22במאי (1992
)חמ 689־(3
מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
סייח התש״י ,עמ׳ .186
י״פ התשנ״א ,עמ׳ .742
2

2

1

1

ה ו ד ע ה ע ל מינוי יושב־ראש ר ש ו ת השידור ו מ ש נ ה ו
וחכרי הועד ה מ נ ה ל ש ל רשות השידור
לפי חוק רשות השידור ,התשכ״ה1965-
מודיעים בזה כי ,בהתאם לסעיף )7ב( לחוק רשות השידור,
התשב׳יה1965-י ,מינתה הממשלה את חבר מליאת רשות
ם״ח התשכ׳׳ה ,עמי  :106התשכ׳׳ם ,עמ׳ .20
ילקוס הפרסיהיס  ,4011ג׳ בסיון התשנ״ב4.6.1992 ,

השידור מיכה ינון ליושב־ראש הרשות ואת חבר מליאת רשות
השידור שלמה קור למשנה ליושביראש.
כן מודיעים בזה כי ,בהתאם לסעיף )14א> לחוק האמור,
מינתה הממשלה את חברי מליאת רשות השידור ששמותיהם
מפורטים להלן ,להיות ,יחד עם יושב־ראש הרשות ומשנהו,
חברי הועד המנהל של רשות השידור:
יונה יהב
אהובה מרון

עקיבא אסון
יהודה ברוס
מני וייצמן

ה ו ד ע ה על מינוי ו ע ד ת ערעור
לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום,
התש״י1949-

כתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק להסדר תפיסת
מקרקעין בשעת חירום ,התש׳׳י ,'1949-מינךתי את הרשומים
להלן להיות חכר׳ ועדת ערעור לענין החוק ,מיום י״ב באייר
התשנ״ב ) 15במאי :(1992
גרשון גרמן ,שופט של בית משפט שלום  -יושב־ראש:
שרה דותן ,שופטת של בית משפט שלום  -יושביראש
!
נוסף:
י
שמואל אלטלף  -חכר!
נחמן גולדברג  -חבר.

ז׳ בניסן התשנ״ב ) 10באפריל (1992
) ח מ

4 0 4

*

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

( 3

1

מען ועדת הערעור :בית משפט שלום תל־אביכ.
מינוי ועדות הערעור שהודעה עליו פורסמה ־ בסל.
2

מינוי ועדה למינוי מ ש ק מ י ם
 4 0י חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפתתי ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק הסדרים במגזר
החקלאי המשפחתי ,התשנ״ב ,'1992-אני ממנה בזה ועדה
למינוי משקמים ,בהרכב כמפורט להלן:
שולמית וולנשטיין ,שופטת )דימ׳( ,יושבת ראש:
דרור חוטר ישי ,עוו־ךידין ,נציג לשכת עודכייהדין:
נסים זוילי ,נציג החקלאים ,שנקבע בידי הועדה הבין־
מושבית והתאחדות האכרים:
פרדי וידר ,נציג איגוד הבנקים:
בנימין רובין ,נציג שר המשפטים.
י״ח באייר התשנ׳׳כ ) 21במאי (1992
)חמ (3'2363

י -
שר המשפטים
ך ן

מ ר

ד ו

ם״ח התשנ״כ ,עמ׳ .118

מינוי מ ו צ י א לפועל
^

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז1967-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ״ז ,'1967-אני ממנה אח חיים בחוכר ,להיות מוציא
לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום
בתל־אביב ,החל ביום כ׳׳ח בניסן התשנ״ב ) 1במאי ,(1992
במקום אליהו יחזקאל ,שפרש לגימלאות.
מינוי מוציאים לפועל שפורסם בילקוט הפרסומים ,3820
התשנ׳׳א ,עמי  ,638יתוקן לפי זה.
ט״ו באייר התשנ״ב ) 18במאי (1992
)חמ 1121־(3

ט״ו באייר התשנ״ב ) 18במאי (1992
)חמ  138׳(3

דן מרידוד
שר המשפטים

י ס״ח התש׳׳י ,עמי .1
י״פ התשמ״ג ,עמ׳  :2405התשנ״א ,עמ׳ . .2010
2

ה ו ד ע ה ע ל מינוי ה פ ר י ה מ ל י א ה ש ל ר ש ו ת השידור
לפי חוק רשות השידור ,התשכ״ה1965-
בהתאם לסעיף  43לחוק רשות השידור ,התשכ״ה, 1965-
אני מודיע כי כתוקף סמכותו לפי סעיף )7א( לחוק ,מינה נשיא
המדינה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לחברים
במליאת רשות השידור:
,

ראובן אדלר
עקיבא אסון
קרא איוב
דליה איציק
אלברס אסף
יהודה כדוס
יחיאל גוטמן
דניאל דיין
עמירה הגני
מני וייצמן
יונה יהב
רפיק האג׳ יחיא
מיכה ינון
ד׳׳ר אלי כהן
צביה כהן
שלמה לבנוני

ד׳׳ר דליה לירןיאלפר
יחיאל לקט
ד׳׳ר ברוך מבורך
עזרא מועלם
אהובה מירון
יצחק מירון
אמנון מנדה
עדנה פלידל
יוסף פרנקל
שלמה קור
יוסוף קרא
רחל קרמרמן
פרופ׳ ברכה רגר
חנן שן
חדוה שפיגל

מינויים קודמים של חברי מליאת רשות השידור  -בטלים.
דן מרידוד
שר המשפטים

ס״ח התשכ״ז ,עמי .116
ילקוט הפרסומים  ,4011ג־ בםיון התשנ״ב4.6.1992 ,

ט׳ באייר התשנ״ב ) 12במאי (1992
)חמ 404־(3
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .106

זבולון המר י
שר החינוך והתרבות

3377

מ כ ה נ י ם ל ח ל ו ק ת כששים לצורך ת מ י כ ה
במוסדות ציכור

התכנית תהיה בכתב ,ותיערך שלא בזיקה לבקשות תמיכה
כלשהן שהוגשו למשרד.

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ׳׳ה-
) '1985להלן ־ החוק( ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי
לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של
משרד הבטחון למוסדות ציבור ,כמפורט להלן:

בבוא ועדת התמיכות לחוות דעתה בבקשות התמיכה,
ובמיוחד בבואה לקבוע סדר עדיפויות שבץ התמיכות בנושאים
השונים  -תנחה עצמה על ידי מדיניות המשרד בתחום האמור,
כפי שמצאה כיסוי בתכנית האמורה וכן בסדר העדיפויות
שנקבע בתוכנית.

 .1ועדת התמיכות של משרד הבטחון)להלן-ועדת התמיכות(
תדון במתן תמיכות בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה
מתקציב המדינה כמוסדות ציבור ולדיון בהן )להלן  -הנוהל(.
התמיכה עצמה צ ר ז שתינתן  -אם אכן נכון וראוי לתיתה  -על
פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
בבואה לדון ולהחלים בבל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול
הועדה את כל נסיבותיו של הענין תוך יישום שוויוני ,אתיז־
וענייני של המבחנים שנקבעו :כל שיקוליה יהיו עניניים תוך
הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שידרש לפי הענץ.

 .4בכפוף ליתר העקרונות והשיקולים בענין זה תינתן
עדיפות לבקשות של מוסדות ציבור אשר היקף התמיכה של
המשרד הנדרש להם לביצוע פעילותם הנתמכת קםן מן ההיקף
הנדרש למוסדות ציבור אחרים לביצוע פעילותם באותו היקף.

כללי

2

 .2משרד הבםחון תומך במוסדות ציבור ,כאמור בסעיף 3א)א(
לחוק ,הפועלים בנושאים המצויים בתחום אחריות המשרד או
בזיקה לתחום אחריותו ,ובין היתר בנושאים אלה:
א .שיקום נכי צה׳יל:
ב .הנצחת חללים:
ג .סיפול במשפחות נספים:
ד .סיוע לחיילים משוחררים :ארגוני חיילים ותיקים:
ה .טיפול בנושאי רווחה ,תרבות וספורט ,שיש בו כדי
לשפר את רווחתם של חיילי מה״ל ונכי צה״ל וכן כדי
לתרום לחינוכם ,להרחבת דעתם ,לבידורם ולשיפור
כושרם הגופני ,לפי הענין:
ו .פעילות שיש בה להעמיק את הקשר שבין העם
לארצו ,בתחום התרבותי ,ההיסטורי והבטחוני;
ז .םיפול במחקרים ובפרסומים היסטוריים בתחום הבט־
חון ,של תקיפת טרם-המדינה והמדינה ,ובמורשת הגבורה
של עם ישראל לדורותיו ,וכן פעילות מוזיאונית בנושאים
אלה־
ח .כנסים בתחומים מדעיים וטכניים ,שיש בהם משום
תרומה לבטחון המדינה ,ולרבות בתחומי האסטרטגיה
והמודיעין.
ס ,הוראה ופנימיות לחיילים בישיבות.
מבחנים כלליים
 .2לא תינתן תמיכה אשר נועדה  -אם במישרין ואם בעקיפין
 להעניק טובת הנאה כספית ליחיד בנושא שהוסדר והוגבלבאופן ספציפי בחיקוק ,בגון תגמולים וגמלאות.
 .3לקראת כל שנת כספים חדשה יכין המשרד ,על דעת המנהל
הכללי של המשרד ,תוכנית לתמיכות במוסדות הציבור)להלן -
גם גופים( .התוכנית תתווה את המךיניות הכללית של המשרד
בנושא התמיכות לאותה שנת כספים ,תוך ציון סדר העדיפויות
שבין הנושאים השונים וסדר עדיפויות אפשרי בכל נושא נתמך.
1
2

 .5בעקרון ,ובכפוף לטעמים מיוחדים הנובעים מן המבחנים
האחרים ומשיקולי סבירות ושוויוניות תינתן עדיפות לגופים
בעלי כושר פעילות בהיקף נרחב ,אם מבחינת הפיזור הגיאוגר
פי ,אם מבחינת מספר הנזקקים או הנהנים מן הפעילות ואם מכל
בחינה אחרת של היקף הפעילות.
 .6בעקרון ,ובכפוף לטעמים מיוחדים הנובעים מן ה מ ב ח נ י ^ ^
האחרים ומשיקולי סבירות ושוויוניות ,תינתן עדיפות לגופים
הפועלים בנושא הנתמך אשר נתמכו על יד־ המשרד בעבר
ברציפות במשך תקופה ארוכה על פני גופים הפועלים באותו
נושא המבקשים תמיכה מן המשרד לראשונה.
ד .בכפיף למבחנים האחרים ,יחול העקרון הבא :ביקשו מספר
מוסדות ציבור תמיכה שיעדה פעילות בנושא נתמך מאותו סוג -
תמלח ועדת התמיכות על חלוקה שוויונית של הסכום שהוקצב
לנושא זה בין מוסדות הציבור המבקשים .אין נדרשת פעילות
בהיקף שמציעים כל מוסדות הציבור המבקשים כאמור  -יומלץ
על תמיכה במוסדות ציבור המציעים פעילות בהיקף הנדרש,
כאשר עדיפות המוסדות המומלצים תיקבע בהתחשב במבחנים
אלה ובהוראות החוק.
 .8בעקרון ניתן לתמוך בגוף בין אם כל פעילותו היא בתחום
הנושא הנתמך ובין אם הנושא הנתמך מהווה רק חלק ממכלול
פעילותו וזאת בל אימת שאין נימוק ענייני להמנע מלתמוך בגוף
שצויין לאחרונה.
 .9בכפוף ליתר המבחנים ,לא תינתן תמיכה שיעדה בניה אלא
אם הבניה היא לצורך הנצחת חללי צה״ל ,או של בתי יד לבנים,
או של מבנה המיועד כולו או חלקו לשימוש נכי צה״ל א ו _
לשימוש חיילים נזקקים או לשימוש חיילים משוחררים ,א ז • ^
המיועד לרווחת חיילי צה״ל.
 .10בכפוף לנוהל שנקבע ולהנחיות החשב הכללי  -תמיכה
שיעדה בניה תועבר לגוף הנתמך על פי התקדמות הבניה,
בשיעורים ובמועדים שיקבע חשב המשרד בהתחשב באישורים
של אגף הבינוי או אגף השיקום של המשרד ,לפי הענין.
 .11בקביעת היקף התמיכה בגוף פלוני יובא בחשבון הסכום
הכולל העומד לרשות המשרד או שהועיד המשרד לנושא
הנתמך ,וכן היקף אוכלוסיית היעד הממשית של הפעילות
הנתמכת.

סייח התשמ׳׳ה ,עמי  :60התשנ״ב ,עם׳ .34
י״פ התשני׳ב ,עמ׳ .2569
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ילקוט הפרסומים  ,4011ג׳ בסיון החשנ״ב4.6.1992 ,

 .12המשרד רשאי לשריין בנושאים מסויימים חלק מן הסכום
המוקצב להם למקרה של בקשות מאוחרות לפעולות מיוחדות
שלא היו צפויות מראש )ראה סעיף  6.3לנוהל(.

ב .משרד הבטחון תומך בישיבות שבהן לומדים ושוהים
בתנאי פנימיה ,חיילי צה״ל במהלך שירותם הצבאי ,על פי
הסדר עם צה״ל )לענין זה ,להלן  -ישיבות ההסדר(.
שהיית החיילים בישיבות כאמור ,היא בתנאי שירות ללא
תשלום )של״ת(.

מבחני התמיכה כנושא שיהוס נכי צה״ל
 .13הנושא הנתמך מתייחם לבל סוגי הנכות :השיקום יכול
להתבטא בין בפעילות רפואית או ספורסיכית ובין בפעילות
חברתית ,חינוכית וכל פעילות אחרת המוכרת לענין זה.
עדיפות תינתן למוסדות בעלי מוניטין ויכולת מקצועית מוכחת
וכן יובאו בחשבון רמת הסגל המטפל ,סיב המכשור וכיוצא
באלה.

ג .מדי שנה מועבר למשרד הבםחון ,מתקציב המדינה,
סכום מםויים לתמיכה בישיבות כאמור .משרד הבסחון
מחלק את הסכום בין ישיבות ההסדר על פי רשימות של
חיילים שהוכללו על ידי צה״ל בהסדר הנזכר כאמור לעיל.
הרשימות ערוכות על פי הישיבות שאליהן הוצבו החיי*
לים ,והן מועברות למשרד הבטחין בידי בסים קליטה ומיח
או כל רשות מוסמכת אחרת של צה׳׳ל ,לאחר בתינת
התאמתו של בל חייל ,והתאמתה של כל ישיבה לתנאי
ההסדר האמור.

סכום התמיכה ייגזר מן ההוצאה בפועל הנדרשת לשיקום
המתוכנן.
מבחני התמיכה כנושא הנצחת חיילים

ד .סכום התמיכה בכל ישיבה כאמור הוא הסכום הכולל
של התמיכה בישיבות ההסדר המוקצב לענין זה למשרד
הבסחון בעד תקופת התמיכה ,מחולק במספר הכולל של
החיילים המוצבים בכל ישיבות ההסדר ומוכפל במספר
החיילים המוצב באותה ישיבה.

 .14בעקרון ,ייעודי התמיכה יהיו רק מפעלי הנצחה כלליים
()כמו הנצחת חיל ,אוגדה ,חטיבה( ולא הנצחת חייל יחידי.
בתמיכה בבתי יד לבנים ייקבע סכום התמיכה בהתחשב
במספר הנספים ,בהיות היישוב עיירת פיתוח או על קו העימות,
וכן במצבו הכלכלי של הגוף השותף למפעל ההנצחה.
מבחני התמיכה בנושא הטיפול במשפחות נסשיס
 .15תינתן עדיפות לגופים מיומנים ומנוסים ,בעלי צוות
מתנדבים או עובדים בעלי הכשרה ובהיקף מספיק.

כ׳־ה באייר החשנ״ב ) 28במאי (1992
)חמ (3-1888

הודעה לפי שעיף 19

מבחני התמיכה כנושא הסיוע לחיילים משוחררים ובנושא
ארגוני חיילים ותיקים
« .1יעדיה העיקריים של התמיכה בנושא הסיוע לחיילים
משוחררים הס בתחום השגת תעסוקה למשוחרר צה״ל
לסוגיהם וסיוע לחיילים משוחררים נזקקים.
,

הסיוע לארגוני תיילים ותיקים יהיה ביחידת תמיכה
בסיסית הזהה לכל ארגון ובהגדלה מתאימה לפי מספר החברים
הרשומים והפעילים בכל ארגון ,בכפוף לבדיקת אמצעיו
הנוספים של הגוף ובהתחשב בפעילות המתוכננת.
מבחני התמיכה בטיפול כנושאי דווחה ,תרבות וספורט
לחיילים ולנכי צה׳׳ל ובנושאי העמהת הלשד שכין העם והארץ
 .17א .תינתן עדיפות לגופים בעלי יכולת מוכחת בתחום
הנתמך.
ב .היקף התמיכה יהיה מותנה בהיקף הפעילות המתו
כננת.
ג .לא תינתן תמיכה מעבר ל־ 60%מן התקציב הכולל של
הגוף או מן ההוצאה השנתית הכוללת המיוחדת לפעילות
הנתמכת ,לפי הענין :הגבלה זו לא תחול על תמיכה
בפרויקט מוגדר ונפרד.
מבחני התמיכה במחקרים ובפרםומים היסטוריים בתחום
הבטחון ובבנםיפ בתחומים מדעיים וטכניים
 .18בנושא יחולו הוראות סעיף .17
 .19מבחני תמיכה בנושא הוראה ופנימיות לחיילים כישיבות
א .על התמיכה לפי סעיף זה לא יחולו המבחנים הכלליים
שלעיל.
ילקוס הפרסומים  ,4011ג׳ בסיון החשנ׳׳ב4.6.1992 ,

משה ארנס
שר הבסחון

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מכריז כי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,שביחס אליהם פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ויד  ,יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת
ישראל מיום פרסים הודעה זו ברשומות.
2

תומפת
חטיבת קרקע ,בשטח כולל של  6.609ד׳ ,המהווה חלקות
בשלמות מס׳  11 ,4בגוש .15155
י״ד באייר התשנ״ב ) 17במאי (1992
)חמ (3-4
1
2

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
י״פ התשל״ו ,עמ׳ .1408

יצח? מודעי
שר האוצר

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מבריז כי
המקרקעין המתוארים כתוספת ,שביחס אליהם פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה  ,יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
י״פ התשל״ו ,עמ׳ .1454
3379

הפרסומים  ,2844התשמ״ב ,עס׳ ) 2707להלן  -התכניות(,
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין ,או למשך שבים ,או כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי
ציבור ,וכי הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום פיצויים בשל
רכישת הקרקע האמורה.

תושפת
חטיבת קרקע בשטח של  592.239ד׳ באדמות נצרת
כמפורט להלן:
חלקות
חלקית
חלקות
חלקות

בשלמות  ,23 ,22 ,21בגוש :17471
בשלמות  ,37 ,32 ,30בגוש :17518
בשלמות  ,15 ,14 ,13 ,12בגוש :17530
בשלמות  ,65 ,63-57 ,55-42 ,11-2בגוש .17531

ה׳ באייר התשנ״ב ) 8במאי (1992
)חמ (3-4

יצחק מודעי
שר האוצר

ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י ף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ד1965-.
כתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת נת/343/
12״ ,אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1760התשל׳׳א ,עמי  ,2657ובהתאם ל׳׳תכנית נת7/400/״,
אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2844
התשמ׳׳ב ,עמי ) 2707להלן  -התכניות( ,מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5וי 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3879התשנ״א ,עמ׳  ,2546יהיו לקניינה הגמור
והמוחלט של עירית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מכוח
נ־מוק שייגרם כבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאת דברים על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו כקרקע האמורה ,כצירוף ראיות לחיזוק
תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם
נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו
פיצויים או פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה
ייגרם סבל.
כן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
כקרקע האמורה ימסור  r aאת החזקה בה.
תוכפת

2

תופפת
חלקה  142בגוש  ,8262בשטח של  10מ״ר ,אשר יעודו
שביל ,וצבוע בתכנית ההפקעה סם׳  32בצבע כחיל.
התכנית מופקדת במשרדי אגף הנכסים בעירית נתניה,
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי האגף
פתוחים לקהל.
ט׳׳ו באייר התשנ׳׳ב ) 18במאי (1992
יואל אלראי
)חמ ($-4
יושב ראש הועדה המקומית
 ,לתכנון ולבניה נתניה
ם״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
1

1

2

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו״7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולחוק התכנון• והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) '1965-להלן  -החוק( ,ובהתאם ל״תכבי־ז
נת28/307/״ ,אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2864התשמ״ג ,עמ׳  ,218ובהתאם ל׳׳תכנית
נת7/400/״ ,אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

3380

גיש

חלקי
חלקה

מגרש

יעוד

8274
8274

6
6

1
3

דרך
שצ״פ

שסח במ׳׳ר נבע בחכניח
ההפקעה מסי 42
נזרך
380
740

אדום
כחול

התכנית מופקדת במשרדי אגף הנכסים בעירית נחניה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי המחלקה
פתוחים לקהל.
ס״ו באייר התשנ״ב ) 18במאי (1992
) ח מ

2

'

( 3

יואל אלראי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לסי סעיפים  190-188לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) '1965-להלן  -החוק( ,ובהתאם ל׳׳תכנית
נת־במ׳ 555׳ א״ ,אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3960התשנ־׳ב ,עמ׳  ,1351ובהתאם ל׳׳חכנית
נתי400.׳׳7״ ,אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2844התשמ״ב ,עמ׳ ) 2707להלן  -התכניות(,
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין או למשך שנים או כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקזסהפרסדמיפ  ,4011נ׳ בטיוןהתשנ׳־ב4.6.1992 ,

ציבור וכי הועדה מסכימה לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך  -כין מכוח זכות ובין מכוח
נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים
 נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זוברשומות ,הרצאת דברים על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעותיו שיכללו את
פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים,
ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
בן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

לצרכי הגיבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכות או
טובת הנאה אשר לו במקרקעין כאמור ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו שיכללו את פרסי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
תוםפת
חלק מחלקות  ,132,130,127-118,106-96בגוש ,11014
כהרחבת דרך  -רחוב גולומב.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בכיכר .העיריה,
וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באייר התשנ״ב ) 17במאי (1992
<י

זמ 2

־

דוד ראם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית־אתא

( 3

חלקה  23בגוש  ,8273בשטח כולל של  5,007מ״ר,
בשלמות ,אשר יעודה שטח לבנין ציבורי ,שסח ציבורי פתוח
ודרך.
הודעה זו באה להשלים ולהכליל הודעה לפי סעיפים  5ד,7
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3458התשמ״ז ,עמי ,1837
והודעה לפי סעיף  ,19שפורסמה בילקוט הפרסומים ,3493
התשמ׳יח ,עמ׳ .132
הבהרות תינתנה באגף הנכסים של.עירית נתניה.
התכניות מופקדות באגף ההנדסה ,שד׳ וייצמן  ,4נתניה
וכל המעוניין רשאי לעיין בהן או לקבל הבהרות לגבי ההפקעה
במשרדים הנ׳׳ל בימים ובשעות שהם פתוחים לקהל.
ס״ו באייר התשנ״ב ) 18במאי (1992
יואל אלראי
'
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
) ח מ

2

( 3

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ז
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל״תכנית מם׳ כ150/״
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2595התש״ם ,עמי  ,760מוסרת בזאת הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריתיאתא)להלן  -הועדה( ,הודעה כי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת המקרקעין
האמורים.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוס הפי־סינייש  ,4011ג׳ בס״ן ה7ש:״ב4.6.1992 ,

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מס׳ תמ״מ 153״,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3093
התשמ״ד ,עמ׳  ,3227מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה למועצה המקומית קרית־אונו)להלן  -המוע
צה( לחלוטין לצרבי ציבור וכי המועצה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכויות או טובות הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע ,וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי המועצה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תושפת
חטיבות קרקע כקרית־אונו בגוש  6495כמפורט להלן:
מסי חלקה

שסח רשום
במ״ר

שסח הפקעה
במ״ר

141
6

3193
5130

1800
225
3381

רס׳ חלהה
375
325
324
323
322
307
308
309
310
311
319
320
321
»12
120
103
37
102
46
45
44
387
151
381
402
403
404
406
407
419
409
411
413
415
421
417
420

שלח דשיס
כב״יר
1282
335
993
992
1298
734
999
997
997
1008
1004
993
421
615
1010
1082
1010
1074
1035
1014
1016
1854
1731
1240
1007
1094
1374
1044
906
133
915
911
913
918
127
967
121

שסח הפקעה

ה־עדה ,רה׳ הנשיא ,קריתיאמו ,ובל המעונין בדבר רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.

196
30
58
61
127
25
48
48
44
78
78
56
43
56
79
46
151
33
106
52
108
בשלמות
בשלמות
בשלמות
164
85
111
168
94
בשלמות
116
146
188
166
בשלמות
252
בשלמות

יי׳ ז בכסלו התשנ״ב ) 24בנובמבר (1991

היעוד :דרך.
העתק התוכנית האמורה והתשריס מופקדים במשרדי

3382

2

) ח מ

'

מ י י ל כרפ

( 3

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון וכניה אונו
ה ו ד ע ה לפי שעיפים  5ד7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,'1965-ובהתאם ל׳׳תכנית הצ1-4/׳84.״
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקום
הפרסומים  ,3696התשמ״ט ,עמ׳  ,4118מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
המקרקעין המתוארים כתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
ציביר וכי הועדה מיכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פ־ציי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חידשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת הנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ־ אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.
תוספת

גוש  ,8036ח״ח .19

בניני ציבור

חום מותחם
חום

מגרש
)ארעי(

רשמת
בנד׳ר

2070

1,200

העתק התכנית מופקד כמשרד הועדה ,רח׳ שטמפפר ,5
נתניה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
,

י׳ באייר התשנ״ב ) 13במאי (1992
) ת מ

2

־

( 3

צבי חרות
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוס הפרסומים  ,4011ג׳ בסיון התשנ״כ4-6.1992 ,

מינוי ו ע ד ת הסדר
לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ס1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת הסדר זכויות
במקרקעין ]נוסח חדש[ ,החשכ״ט ,'1969-הנתונה בידי על פי
מינוי שר המשפטים מכוח סמכותו לפי הוראת סעיף  2לחוק
העברת סמכויות )ממונים על מחוזות וקציני מחוז( ,התשכ״ד-
 ,*1964אני ממנה ,לבקשת פקיד ההסדר ,ועדת הסדר מקרקעין
לישוב עין־רפה בהרכב זה:
2

) (1אברהם פינצי ,אחראי מחוזי למיפוי ,מינהל מקרקעי
ישראל ,ירושלים:
) (2מוחמד מוסא עלי כרהום ,מוכתר הכפר עיךרפה שבנפת
ירושלים.
י״ד באייר התשנ״ב ) 17במאי (1992

>38
|ןמ '44
1
2
3

חוה הלברייד
מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,13עמי .293
י״פ התשכ״ד ,עמי .1587
ס״ח התשכ״ד ,עמ׳ .80

מהבינוי המאושר וקביעת בינוי חדש ,בהתאם לנספח הבינו־ :ו(
שינוי מספר יחידות דיור מרבי ומספר קומות מרבי :ז( קביעת
הוראות בדבר בנין ,גדרות וחזיתות לשימור ובדבר בניינים
וגדרות להריסה :ח( ביטול קטע מדרך מאושרת :ט> איחוד
וחלוקה חדשה.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעונ״ן
בקרקע ,בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פ• סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל׳  .02-290222המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה1 ,־ח׳ הלל ,23
ירושלים  .94581י
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י״א בניסן התשנ״ב ) 14במאי (1992
אליהו שוישה
יושכ ראש-הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ירושלים

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה
התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
ה ו ד ע ה ^ ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי ת כ נ י ת מ י ת א ר מ ק ו מ י ת
נמםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תבנית מס׳  3188א,
שינוי מס׳  1/90לתכנית מיתאד מקומית מסי 3188״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש־
ים ,שכונת מורשה ,שטח בין הרחובות הלני המלכה והע״ח -
גוש  ,30053חלקות ,87-85 ,80 ,61-59 ,57-55 ,53 ,50-39
 ,92-91ת״ח  ,96הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט כקו
כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד משטח בנין
ציבורי לאיזור מגורים מיוחד לשימור :ב( שינוי יעוד מאיזור
מגורים מיוחד לשימור למעבר ציבורי להולכי רגל :ג( הגדלת
סה״ב אחוזי הבניה המותרים מ־ 90%ל־ :99%ד( שינוי חלק
מקווי בנין מאושרים וקביעה קווי בנין חדשים :ה( שינוי חלק

ילקום הפרסומים  ,4011ג׳ כסיוןהתשנ״כ4.6.1992 ,

מחוז המרכז
;

מרחב תכנון מקומי לידים
הודעה בדבר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ם ת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ גז4/102/א״.
וזה מקום השטחים הכלולים בתכנית :בית חשמונאי.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות קיימות וקביעת
הוראות חדשות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3978התשנ״ב ,עמ׳ .2319
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה לודים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳ באייר התשנ״ב } 13במאי (1992
דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז
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הודעות בתי הדין הרבניים
תיק /654תשנ״ב

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בענץ ירושת המנוח כהן מאיר ,שנפטר ביום ג׳ באב
התשל״ג ),(31.7.1973

הודעות
להוד ידיע:־ היגשי דב־ת הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן ציי׳ •רי;-ה:
תיק /4601נ״ב
בענין ירישת המניחה פירוז וקטיריה ,שנפטיי
9ל ׳
המבקשים :בעלה ,בניה ובנותיה.

ב א פ

י'ל

19

המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /661תשנ׳׳ב
בעניו ירושת המניחה שקד רבקה ,שנפטרה ביים ח׳ באדר
א׳ התשנ״ב ),(12.2.1992
המבקשות :בנותיה.
תיק 6ד/6תשנ״ב

תיק /4173נ״ב
בענין ירושת המנוח פילו יוסף ,שנפטר כרחובות ביום ט׳
בניסן התשנ״ב ),(11.4.1992

בעניין ירושת המנוח אחהלו דוד ,שנפטר בעפולה ביבע
^
כ״ט באדר ב׳ התשנ״ב ),(2.4.1992
המבקשת :אשתו.

המבקשים :אשתו ,בנו ובנותיו.
חיק /2571נ״ב

תיק /678תשנ״ב

בענין ירושת המנוחה בן חמו םימי ,שנפטרה בירושלים
ביום כ״ה באדר ב׳ התשנ׳יב ),(30.3.1992

בעניין ירושת המנוח שחרור אברהם ,שנפטר בטבריה
ביום י״א באלול התשמ״ת ),(24.8.1988
המבקש :בנו.

המבקשים :בעלה ,בניה ובנותיה.
תיק /4652נ׳׳ב
בענין ירושת המנוחה בנית פפי ,שנפטרה ברחובות ביום
ו׳ בתמוז התשנ״א ),(18.6.1991

תיק /679תשנ״ב
בעניין ירושת המנוחה שחרור לטיפה )עדנה( ,שנפטרה
בטבריה ביום כ׳׳ד בניסן התשנ״ב ),(27.4.1992
המבקש :בנה.

המבקשים :בנים ובת.

שלמה מדי ,מזכיר ראשי
תיק /8314נ״ב
בענין ירושת המנוח אמי חיים ,שנפטר באשדוד ביום ד׳
בחשון התשנ״ב ),(12.10.1991
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
נםים אדרי ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

^

להיו־ ידוע כ׳ הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צייי ׳דישה:
תיק /573שנ״ב

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /703תשנ׳׳ב
בעניין ירושת המנוחה שטינברגר לנקה ,שנפטרה כצפת
ביום ח׳ באדר א׳ התשנ״ב ),(12.2.1992
המבקשת :בתה.
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בעניין ירושת המנוח אברהם־אבא טוביאם ,שנפטר בצפת
ביום י׳ באדר א׳ התשנ״ב ),(14.2.1992
המבקשים :אשתו ,בנו ובתו.
תיק /561שנ׳יב
בעניין ירושת המנוח חביב מוםא זאדה ,שנפסר ביום כ״ז
באדר א׳ התשמ״ט ),(4.3.1989
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
שלמה דירי ,מזכיר ראשי
ילקוס הפרסומים  ,4011ג׳ בסיון התשנ׳׳ב4.6.1992 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי ב ר ח ו ב ו ת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
ממ׳ התיק
התשנ׳׳ב שם המנוח

תאריד
הפטירה

 122הלמן רבקה

כ״ד אדר ב׳
בנה
נ״ב
י״ג ניסן נ״ב
אשתו ובתו
ח׳ אדר א׳ נ״ב בנו ובתו
י״ג אלול נ״א בעלה ,בנה ובתה
ד אדו* א׳ נ״ב אשתו,־ בנו ובתו

569
782
790
886

פוקס פיניה
מאירסון לזר
פאירסון לורה
הום משה

שם המבקש

חנוך נרנביץ ,מזכיר ראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית־המשפלו
ככית המשפט המחוזי כתל־אביכ־יפו
תיק אזרחי 2111/91
בענץ פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענץ פירוק חכרת דליה מרכז אירועים ) (1190בע״מ
)ח״פ ,(51-144550-4
והמבקש :אברהם טיזבי ,ע״י ב״כ ער׳ד אהוד גוטמן ,שדי
רוטשילד  ,2תל־אביב  ,66881סלי  ,650575פקס׳ .650576
נמסרת בזה הידעה ,כי ביום  10בדצמבר  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  13בספטמבר  1992בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
^ כ מ ת ן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
^^־,בירור ,אם כעצמו 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  12.00ביום 12
בספטמבר .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד נוטמן ,ער׳ד
בא-בוח המבקש

ילקום הפרסומים  ,4011ג׳ בםיון החשנ״ב4.6.1992 ,

כבית המשפט המחוזי בחל־אכיכ־יפו
תיק אזרחי 144/92
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,198$-
ובענין פירוק חברת שלמה אינדיג בע״מ,

•י'

והמבקש :מועלם עזרא ,ע״י ב״כ עו״ד שלמה בכור ,בית
התעשיה ,רח׳ המרד  ,29תליאביב .68125
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום ל 1במרס  1992הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביוס  12ביולי .1992
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 ,באזפן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  13.00ביום 10
ביולי .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה בכור ,ער׳ד
בא־כוח המבקש
בכית המשפט המחוזי בתל־אביכ־יפו
תיק אזרחי 1552/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניו פירוק חברת המצייד מערכות מחשב בע״מ,
והמבקשת :די.פי.אי .מערכות סכנולוגיה בע׳׳מ ,ע״י ב״כ
עו׳׳ד דב בורנשטיין ,רח׳ פרישמן  ,25תליאביב .63561
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19בספטמבר  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  9ביולי  1992בשעה .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 כדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 11.00
ביום  7ביולי .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דכ בורנשטיין ,עו״ד
באיכות המבקשת

3385

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
הודעה בדבר א ס י פ ת נושים

הודעות על מ ת ן צווי כינוס ו א ס י פ ו ת ר א ש ו נ ו ת

לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[,
התש״ס1980-

פר3260/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גרא דניאל ,ת״ז  ,010679413רח׳
ש׳׳י עגנון  ,16ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .1051/91
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב בטבת התשנ״ב ).(29.12.1991
תאריך מתן צו הכינוס :ב׳ בניסן התשנ״ב ).(5.4.1992
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט׳׳ז בסיון התשנ״ב
) ,(17.6.1992בשעה  ,9.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
דברי דפוס ,בנין לב הגבעה ,ירושלים.

בענץ :צו בית המשפט המחוזי כירושלים)כב׳ השופס סל(
מיום  ,6.4.1992שניתן בתיק מם׳ ת״א  328/91בענין החייב
חיים אלטרץ ,ת״ז .004254959
אל נושי החייב:
ניתנת בזה הודעה ,כי כיום  ,30.6.1992בשעה ,11.00
תתקיים במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ דברי דפוס ,בנין לב
הגבעה ,ירושלים ,אסיפת נושים של החייב לאישור הצעת
פשרה והסדר לחובותיו.
על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע
דעתו באשר להסדר המוצע ,למסור את תביעת חובו כנגד
החייב והשגותיו לגבי ההסדר ,לבא כוח החייב ער׳ד י׳ כהנוב,
רח׳ המלך ג־ורג׳  ,16ירושלים  ,94229או למשרד הכונס
הרשמי ,לא יאוחר מיום  ,29.6.1992בשעה .12.00
נוסח הצעת ההסדר יחד עם טופסי תביעות חוב ,יפד כיח
והודעה על הצטרפות או התנגדות ,ניתן לקבל במשרד בא־כוח
החייב או במשרד הכונס הרשמי ,בשעות העבודה.

פר3!98/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :סובינה נורית ,ת׳יז ,064204233
^
פועלת ,המעפילים  ,73/6כית שמש.
בית המשפט המחוזי של; ירושלים ,תיק אזרחי  .673/91״
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ בתשרי התשנ׳׳ב ).(12.9.1991
'תאריך מתן צו הכינוס :י׳ באדר ב׳ התשנ״ב ).(15.3.1992
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח׳ בסיון התשנ״ב),(9.6.1992
בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ דברי דפוס ,בנין
לב הגבעה ,ירושלים.
ה׳ באייר התשני׳ב ) 8במאי (1992

יצחק צוריאל•
סגן הכונס הרשמי
בכית המשפט המחוזי כירושלים
הודעות על מתן צווי כינוס זמניים ואסיפות ראשונות
פר3170/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ספיבק צ׳זר ,ח״ז ,017295916
אדריכל ,רת׳ מרגלית  ,306/45ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .543/91
תאריך הגשת הבקשה :כ״ז באב התשנ״א ).(7.8.1991
תאריך מתן צו כינוס :כ״ו באדר א׳ התשנ״ב ).(1.3.1992
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח׳ בסיון התשנ״ב),(9.6.1992
בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ דברי דפוס ,בנין
לב הגבעה ,ירושלים.
פר3167/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק בן דוד ,ת״ז ,058031576
עצמאי ,רח׳ רמב״ם  ,441/2בית שמש.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .534/91
תאריך הגשת הבקשה :כ״א באב התשנ״א ).(1.8.1991
תאריך מתן צו כינוס :כ״ז באדר א׳ התשנ״ב ).(2.3.1992
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ם׳׳ז בסיון התשנ״ב
) ,(17.6.1992בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
דברי דפוס ,בנין לב הגבעה ,ירושלים.
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יצחק צוריאלי
סגן הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בחיפה
הודעה על ביטול ה כ ר ז ת פ ש י ט ת רנל
פ״ר  ,8437ת״א 467/91
שם החייב :םאלח עמרייה.
מס׳ זהות.2015420/9 :
המען :רח׳ הצלבנים  ,33חיפה.
משלח יד :מסגר.
סיכת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ג׳ באדר ב־ התשנ״ב ).(8.3.1992
הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
ת״א  ,181 88פ״ח 3332
שם החברה :אלדור חברה קבלנית בע״מ.
מס׳ החכרה :ח״פ .51-102056-2
המען :דח׳ סביון  ,2/3נצרת עילית.
התאריך האחרון להגשת הוכחות החוכ :ב׳ בתמוז החשנ׳׳ב
).(3.7.1992
י״ס באייר התשנ׳׳ב ) 22במאי (1992
לבנה בד־עוז
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפדסימ־ם  ,4011ג׳ בסיון החשנ״ב4.6.1992 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
הודעה בדבר מתך צו פירוה ומועד אסיפות נושים
ומשתתפים
פ״ח ׳ 3264
מס׳ החכרה.52-001662-7 :
שם החברה :אתא  -חכרה לטכסטיל בע״מ  -בפירוק.
מען משרדה הרשום :קרית־אתא.
תאריך מחן צו הפירוק.6.7.1988 :
מועד האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ז׳ בתמוז החשנ״ב
) 8ביולי  ,(1992בלשכת עורכי הדץ ,רח׳ הרצל  ,11חיפה:
נושים בשעה  ,10.30משתתפים בשעה .12.30
מועד אחרון להגשת תביעות חוב ,6.7.1992 :בשעה ,12.00
במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה.
,

תאריך הצו :ו׳ בניסן התשנ״ב ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בסיון התשנ״ב
) ,(17.6.1992בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
פ״ר  ,8664ת״א  ,24/92נצרת
שם החייב :אוריאל דניאל.
ת״ז.554144429 :
המען :המעפילים  ,212/3עפולה עילית.
תאריך הבקשה :י״ח בשבט התשנ׳יב ).(23.1.1992
תאריך הצו :ו׳ בניסן התשנ״ב ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בסיון התשני׳ב
) ,(17.6.1992בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
,

צווי כינוס ,הכרזת פשיטת רגל ,אסיפות ראשונות
^ ׳ ר  ,8658ת״א 9/92
שמות החייבים (1 :נג׳מה אבו סעדה (2 :אמיר אבו סעדה.
ת״ז.053729398 (2 :058550922 (1 :
המען :שכונת אלפאור  ,52שפרעם,
משלח יד :מטפלת.
תאריך הבקשה :י׳׳ב בטבת התשנ״ב ).(19.12.1991
תאריך הצו :ד בניסן התשנ״ב ).(7.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ס׳׳ו בסיון התשנ״ב
) ,(16.6.1992בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
פ״ר  ,8660ח״א  ,37/92נצרת
שמות החייבים (1 :גולדברג אברהם (2 :גולדברג נאוה.
ת״ז.22491682 (2 ;52784295 (1 :
המען :משעול אורחה  ,5/1קצרין.
תאריך הבקשה :ח׳ באדר ב׳ התשנ״ב ).(12.2.1992
תאריך הצו :ד בניסן התשנ״ב ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ו כסיון התשנ״ב
) ,(16.6.1992בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
ןפ״ר  ,8662ת״א  ,40/90נצרת
"שם החייבת :סויסה תרז.
ת״ז.67353151 :
המען :וינגייט  ,192/19טבריה.
תאריך הבקשה :ט׳ באדר ב׳ התשנ׳יב ).(13.2.1992
תאריך הצו :ר בניסן התשנ״ב ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ס״ז בסיון התשנ״כ
) ,(17.6.1992בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
פ״ר  ,8663ת״א 629/91
שם החייב :מוםלח ויקסור.
ת״ז.50997717 :
המען :שיכון פועלים  ,26נצרת.
תאריך הבקשה :י׳׳א כאלול התשנ״א ).(21.8.1991
ילקיס הפי־סימיס  ,4011ג׳ בםיוןהחשנ״ב4.6.1992 ,

צווי כינוס ,ה כ ר ז ת פ ש י ט ת רגל ,א ס י פ ו ת ראשונות
פ״ר  ,8665ת״א  ,791/91נצרת
שם החייבת :דותן ציונה.
ת״ז.6116096 :
המען :רת׳ המכבים  ,11/52קרית שמונה.
משלח יד :מזכירה.
תאריך הבקשה :י״ג בחשון התשנ״ב ).(24.10.1991
תאריך הצו :ר בניסן החשנ״ב ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ כםיון התשנ״ב
) ,(21.6.1992בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
פ״ר  ,8670תי־א 644/91
שמות החייבים (1 :מאור זאב!  (2מאור מירה.
ת״ז.55418248 (2 :05355957 (1 :
המען :הגליל  ,14/95טבריה.
תאריך הבקשה :ט״ו באלול התשנ׳׳א ).(25.8.1991
תאריך הצו :ר בניסן התשנ״כ ).(9.4.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בסיון התשנ״ב
) ,(22.6.1992בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רת׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
הודעה על ביטול צו ביטול כינוס נכפים ו פ ש י ט ת רגל
פר8214/
שמות החייבים ומענם (1 :הנריקה מילר ,ת״ז (2 :012849543
הילדה מילר ,ת״ז  - 012560587רח׳ ברכה חבס  ,1חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1111/89
תאריך הצו הקודם :כ״ו באלול התשמ״ס ).(26.9.1989
תאריך ביטול :כ״ג באב התש״ן ).(14.8.1990
תאריך ביטול צו הביטול :י״ ח באדר ב׳ התשנ״ב).(23.3.1992
:

י׳׳ב באייר התשנ׳יב ) 15במאי (1992
לכנה כר־עוז
סגן הכונס הרשמי
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הודעות מ א ת הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בנצרת
הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל
פ״ר  ,8330ת״א 694/89
שם החייב :עאוני רפידיא.
מט׳ זהות.5815736 :
המען :רח׳  ,114בית פרסי ,נצרת.
משלח יד :נגר.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :י״ז באדר כ׳ התשנ״ב ).(22.3.1992
פ״ר  ,8313ת״א 139/90
שם החייב :ינאי אבירם.
מס׳ זהות.171662 :
המען :דרך העמק  ,2נצרת עילית.
משלח יד :נגר.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ).(24.3.1992
פ״ר  ,8287ת״א 208/90
שם החייב :ז׳ק ארמי.
מס׳ זהות.0-6927394-4 :
המען :רח׳ סטרומה  ,375/1מגדל העמק.
משלח יד :כרסם.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול; י״ס באדר ב׳ התשנ״ב ).(24.3.1992
פ״ר  ,8475ת׳׳א 401/91
שם החייב :סביח נאהר.
מס׳ זהות.54834587 :
המען :כפר ריינה.
משלח יד :פועל בנין.
סיבת הביטול :ניצול לדעה של הליכי פשיטת הדגל.
תאריך הביטול :ז׳ באדר ב׳ התשנ״ב ).(12.3.1992
פ״ר  ,8329ת׳׳א 693/89
שם החייב :אניס רפידיא.
מס׳ זהות.5099452 :
המען :בית פרסי ,רח־  ,114נצרת.
משלח יד :נגר.
סיבת הביטול :ניצול לדעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ל׳ כאדר א׳ התשנ״ב ).(5.3.1992
פ״ר  ,8253ת״א 623/89
שמות החייבים (1 :לאה ולמר (2 :מרקו ולטר.
מס׳ זהות.6547536 (2 :5211932 (1 :
המען :דרך העמק  ,21/1נצרת עילית.
משלח יד (1 :פועלת ייצור (2 :רתך מסגר.
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סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ט״ו באייר התשנ״א ).(29.4.1991
י׳׳ב באייר התשנ׳׳ב ) 15במאי (1992
לבנה כר־עוז
סגן הכונס הרשמי
בכית המשפט המחוזי בבאר־שבע
צווי כינוס נכפיס והכרזת פשיטת רגל
פר ,6094/מם׳ 172/92
ש 0החייב ,תיאורו ומענו :דרבי אפרים ,ת׳׳ז ,052364494
טרקטוריםט ,רח׳ האצטדיון  ,5203/6אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שנע ,ת״א ) 1086/92פר.(6094/
תאריך הגשת הבקשה :י״ט באדר א׳ התשנ״ב )•23.2.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באייר התשנ״ב
).(6.5.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח בתמוז התשנ׳׳כ
) ,(19.7.1992בשעה  ,10.00כמשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7ש ד הנשיאים  ,11באו״שבע.
פר ,6095/מם׳ 170/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלע מורים ,ת״ז  ,014313175שומר,
רת׳ אבן דנן  ,7/20אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,ת״א ) 1046/92פר.(6095/
תאריך הגשת הבקשה :כ׳׳א בשבט התשנ״ב ).(26.1.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באייר התשנ׳יב
).(6.5.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח בתמוז התשנ״ב
) ,(19.7.1992בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11בארישבע.
פר ,6093/מס׳ 173/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :סוטר דניאל ,ת״ז ,11898343
מובטל ,רח׳ האגס  ,16/11ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שכע ,ת״א ) 1089/92פר.(6093/
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ באדר א׳ התשנ״כ ).(24.2.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באייר התשנ״ב
).(6.5.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח בתמוז התשנ״ב
) ,(19.7.1992בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
ד ,ש ד הנשיאים  ,11באר-שבע.
י״ט באייר התשני׳ב ) 22במאי (1992
ש׳ אנקור״שניד
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפיסימים  ,4011ג׳ בם־ון התשנ״ב4.6-1992 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
הודעות על ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת
פשיטת רגל
פר ,5694/מס׳ 168/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרץ משה ,ת״ז  ,6924611גזרן ,רח׳
שפירא  ,155/1אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :באו״שבע ,ת״א ) 758/89פר.(5694/
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ל׳ בשבט
התש״ן ).(25.2.1990
תאריד ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :י״ג באדר א׳ התשנ״ב
).(17.2.1992
סיבת הביטול :ניצול לרעה הליכי פשיטת רגל.

כשקלים חדשים

א.
ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור
ביום  22באפריל 1992
היתרה ביום  15באפריל 1992
העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון
הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

4,243,514,903.00
4,262,767,423.00
-19,252,520.00
4,243,514,903.00

י׳׳ט בניסן התשנ״ב ) 22באפריל (1992
שלמה סירקים
משנה למנהל מחלקת המסבע
דין וחשבו! שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד־1954

פר ,5636/מס׳ 169/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלקרינאווי סלימאן ,ת״ז
^^ ,057634255שכ׳  ,17בית  ,52כפר רהט.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 98/89פר.(5636/
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ה בסיון
התשמ׳יס ).(20.5.1989
תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :כ״ה באדר ב׳ התשנ״ב
).(23.3.1992
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
הודעה בדבר מתן צו פירוק ומועד אסיפות
נושים ומשתתפים
ת״א  ,691/91פ׳יח  ,2113מס׳ פרסום 181/92
שם החברה :מלונות קסוטו ) (1974בע״מ  -בפירוק.
ח״פ .51-069006-8
מען משרדה הרשום :רח׳ יפו  ,97ירושלים .91001
תאריך מתן צו הפירוק.10.5.1992 :
מועד האסיפות הראשונות ,השעה והמקום 3 :באוגוסט ,1992
דרך הנשיאים  ,11מגדל  ,7באר־שבע! נושים בשעה
 ,09.30משתתפים כשעה .09.00
י״ז באייר התשנ״ב ) 20במאי (1992
ש׳ אנקוד־שניר
סגן הכונס הרשמי

הודעות מ א ח בנק ישראל
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ג׳ באייר התשנ״ב )6
במאי :(1992
בשקליס חדשים

א.
ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור
ביום  6במאי 1992
היתרה ביום  29באפריל 1992
העליה או הירידה <(-
במשך השבוע האחרון
הנכסים ביתרות מטבע ח ת וזהב

1

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳ באייר התשנ״ב)13
במאי :(1992
בשקלים חדשים

,
4,222,925,685.00
4,193,143,135.00

א .סך כל המטבע במחזור
ביו•  13במאי 1992
ב .היתרה ביום  6במאי 1992
ג .העליה או הירידה )(-
במשך השבת האחרון

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳׳ט בניסן התשנ״ב)22
י״א באייר התשנ״ב ) 14במאי (1992
באפריל :(1992

ילקוס הפרסומים  ,4011ג׳ בםיון החשנ׳׳כ4.6.1992 ,

39,436,222.00
4,193,143,135.00

ה׳ באייר התשנ״ב ) 8במאי (1992
שלמה סירלים
משנה למנהל מחלקת המטבע

ד .הנכסים ביתרות מטבע חוץ חהב

ם״ח התשי״ד ,עמ׳ .192

״
4,193,143,135.00
4,153,706,913.00

1

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

29,782,550.00
4,222,925,685.00

שלמה םירקיס
משנה למנהל מחלקת הממבע
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הודעות א ל ה מ ת כ ר כ מ ו ת כאחריות המודיעים ואין בפרפומן :לגיוס מ ת ן תעודה על נכונותן
ינדיאל בע״מ

ב י ת א ו ר י תיפעול בע׳ימ

)ח׳׳פ (51-010833-5

)ח״פ (51-114056-8

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרנ

הודעה כדבר פירו? מרצון ומינוי משרה

ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  (2) 319לפקידת החברות ,כי
באסיפה כללית שלא מן המנין שנתקיימה ביים 18.5.1992
קיבלה החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצין ובדבר
מינויו של חיים עמנואל בדודי למפרקה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל שנתקיימה ביום  ,9.12.1991נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את דיר ה׳ צ׳
ויגל ,עריד ,רח׳ נחלת בנימין  ,52תליאביב  ,65154למפרק
החברה.

חייש עמנואל בדודי ,מפרק

כל מי שיש לו תביעה נגד החברה מתבקש להגישה למפרק
תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.

אחוזת ח ר פ ״ ק בע׳ימ
)ח״פ (51-027229-7
הודעה כדבר פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי כאסיפה כללית שלא מן המנין
שנתקיימה ביום  14.3.1992קיבלה החברה הנ״ל החלטה
מיוחדת להתפרק בפירוק מרצון ,בהתאם לסעיף (2)319
לפקידת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג.1983-
זאב ודד ,יושב ראש האסיפה
ח ב ר ת אדיסון י ש ר א ל י א ן פרנקופון בע״מ
)ת׳׳פ (51-144574-4
הודעה בדבר אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף ) 338ב( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתקיים כיוס  30ביוני  ,1992בשעה  ,10.30במשרדי
החברה ,רח׳ אלרואי  ,5ירושלים ,לשם דיס בפירוק מרצון של
החכרה.
ליאון רוזנכאוש ,ער׳ד
יושב ראש האסיפה הסופיח
דירה ברחי המלך נ׳ורנ׳  97בע״מ
הודעה כדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל
שנתכנסה ביום  8.5.1992הוחלט פה אחד לפרק את החברה
בפירוק מרצון ע״י חברים ולמנות את שרה כהני ,רח׳ חיסין ,15
תליאביב ,למפרקת החברה.
נושי החברה מוזמנים להגיש למפרקת את תביעותיהם,
בצירוף הוכחות ,תוך  14יום מיום פרסום הודעה זו.
נושה אשר יגיש את תביעתו לאחר התאריך האמור  -לא
ייענה.
שדה כהני ,מפרקת
3390
המחיר  2.80שקלים חדשים

ו ״ ו ר ן׳ וינל ,עד׳ד ,מפרק
בבית רמשפש המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ר א ש ו ן
ת״א  ,329/89פ״ר 11117
שם החייב :מרםלו קוסיאק.
מס׳ זהות.03164519-5 :
המען :עוזיאל  ,4תל־אביב.
משלח יד :רואה חשבון.
שם הנאמן ומענו :צבי פשדצקי ,ער׳ד ,רח׳ החשמונאים ,88
תל־אביב.
סוג הדיבידנד :ראשון ,בדין קדימה.
אתיז הדיבידנד.100% :
י׳יד באייר התשנ״ב ) 17במאי (1992
צבי פשדצקי ,ער׳ד
הנאמן בפשיטת רגל
כבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
ת״א  ,2135 88פ״ר 11106
שם החייב :רובין מרנסנבוים.
מס׳ זהות.1371475 :
המען :לא ידוע.
משלח יד :רואה חשבון.
שם הנאמן ומענו :צבי פשדצקי ,ער׳ד ,רח׳ החשמונאים ,88
תל־אביב.
סוג הדיבידנד :ראשון ,כדין קדימה.
אחוז הדיבידנד00% :ו.
י״ד באייר התשנ״ב ) 17במאי (1992
צכי פשדצקי ,עו״ד
נאמן בפשיטת רגל
*לקוס הפרסומים  ,4011ג׳ כםיון התשנ״ב4.6.1992 ,
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