רשומות

ילקוט הפרםומים
4563

ל׳ ב א ב התשנ״ז

 2בספטמבר  997ו

עמוד
5392

הודעה על פקיעת כהונת סגני שרים
הודעה על מינוי סגני שרים

5392

הודעה בדבר החלת ייצוג הולם על רשויות
מקומיות לפי תוק שירות המדינה )מינויים(

5392

הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי לעוזרים משפטיים
לשופטי בית המשפט העליון ולעהרים למנהלים
הכלליים של משרדי הממשלה לפי חוק שירות
־.
המדינה )מינויים(

5392

הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי למשרות בדירוגים
שונים לפי החוק האמור

5392

הודעות לפי חוק שירות התעסוקה ,בדבר -
מינוי ועדות מקצוע ארציות מכונאות רכב,
הנהלת חשבונות ,מקצועות מלונאות ,קונדיטאות 5394 .
מינוי ועדות מקצוע אזוריות מקצועות מינהל,
הנהלת תשבונות ,מכונאות רבב ,מקצועות
מלונאות
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

הודעות על מינוי שופטים

5392

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה

5393

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

5393

מינוי יושבי ראש מותכים לועדות ערעור לפי חוק
הנכים )תגמולים ושיקום( ולפי חוק בתי דין
מינהליים

5393

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיוח

עמוד

5396

הודעות על בקשות לחידוש רישום מקרקעי[

,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה
הודעות בתי הדין הרבניים

5400

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

5407

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

5408

הודעות מאת הכונס הרשמי

5409

מאזן בנק ישראל ליום ו 3ביולי  997ז

אישור בדבר תשלומי מעביד לקרנות פנסיה ולקופות
גמל במקום פיצויי פיטורים
מינוי מנהל מועצת הזיתים

5394

ו 541
2ו54

דו־חות שבועיים של בנק ישראל על מחזור המטבע 3 . .ו54
הודעות מאת הציבור

5394

5399
5400

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

5393 . . .

5395

הודעה מאת מערבת רשומות בדבר דמי חתימה
למנוי שנתי

5413
•5414

הודעה על פקיעת כהונת סגני שרים
לפי חוק־יםוד -.הממשלה
מודיעים בזאת ,על פי סעיף  ) 5 5ב ^ לחוק־יסוד:
הממשלה  ,כי בהתאם לסעיף  (2)38לחוק האמור פקעה
כהונתם של סבני השר לעניני דתות ,חבר הכנסת אריה
גמליאל וחבר הכנסת יגאל ביבי.
י

י׳ באב התשנ״ז ) 13באוגוסט (1997
)חמ (3-57
י

(2

י״א באב התשנ״ז ) 14באוגוסט (1997
^

סייח התשנ״ב ,עמי .214

ח נוח

^

מזכיר הממשלה

הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי למשרות
בדרוגים שונים

דן נוה
מזכיר הממשלה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-

הודעה על מינוי סגני שרים
לפי חוק־יסוד :הממשלה
מודיעים בזאת ,לפי סעיף  ) 5 5ב ^ לחוק־־יסוד:
הממשלה  ,כי בהתאם לסעיף )37א( לחוק האמור מינה ראש
הממשלה והשר לעניני דתות את חברי הכנסת אריה
גמליאל ויגאל ביבי לסגני שר במשרד לעניני דתות.
,

הודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום י׳ באב
התשנ״ז ) 13באוגוסט .(1997
י״א באב התשנ־ז ) 14באוגוסט (1997
)חמ (3-57
ס־ח התשנ־ב ,עמי .214

דן נוה
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר החלת ייעוג הולם על רשויות
מקומיות
לפי תוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזאת ,כי בהתאם לסעיף  3לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי־ט־) '1959להלן  -החוק( ,הורתה
הממשלה על החלת סעיף 15א)א( להוק על כלל הרשויות
המקומיות.
י־א באב התשנ־־ז ) 14באוגוסט (1997
)חמ (3-570
י

(1

עוזר משפטי לשופט בית המשפט העליון;
עוזר למנהל כללי של משרד ממשלתי ומקבילו )מנהל
יחידת סמך ברמה של מנכ־ל(.

1ץ נוה
מזכיר הממשלה
ם־ח התשי־ט ,עמ׳  ;86החשנ״ו ,עמי .222

הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי לעוזרים
משפטיים לשופטי בית המשפט העליון ולעוזרים
למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה

מודיעים בזאת ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות
המדינה )מימיים( ,התשי־ט959-ז  ,ועל פי הצעח ועדת
שירות המדינה החליטה הממשלה לפטור ממכרז פומבי את
המשרות הבאות:
י

(1

משרות שדרגת השיא שלהן היא 7ו בדירוג המינהלי:

(2

משרות שדרגת השיא שלהן היא  38בדירוג הנדסאים
וטכנאים;

(3

משרות שדרגת השיא שלהן היא  11בדירוג מקצועות
טכניים )מקצ־ט(.

ההודעה בדבר פטור ממכרז ,שפורסמה
הפרסומים  ,4218התשנ״ד ,עמ׳  - 3514בטלה.
י״א באב התשנ־ז ) 14באוגוסט (1997
<חמ (3-274

ח גוה
מזכיר הממשלה
ס־ח התשי׳־ט ,עמ׳  ;86התשנ״ו ,עמ׳ .222

הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד 984-ו
בהחאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ־ד984-ז  ,אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
) 10א() (3לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליק,
מיניתי את רנה משל שהם ,שופטת של בית משפט שלום,
בהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת ביה המשפט המחוזי
בתל־אביב ,מיום ב׳ בכסלו התשנ־ח ) 1בדצמבר  (1997עד
יום י־א בכסלו התשנ־ט ) 30בנובמבר .(1998
י

א׳ באב התשנ״ז ) 4באוגוסט (1997
)המ  57ו(3-
ס־ח התשמ־ד ,עמ׳ .198

ו

ס־ה התשי׳ט ,עמי  ;86התשנ־ו ,עמ׳ .222

5392

עדוי הנגבי
שר המשפטים

הודעה על מינוי שופט

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי־ט959-ז
מודיעים בזאת ,כי בהתאם לסעיף  21לתוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט , 1959-ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לפטור מחובת מברז
פומבי את המשרות הבאות בשירות המדינה:

בילקוט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסה משולב[ ,התשמ־ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ננוסח משילב,1
התשמ־ד984-ו  ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
) 10א() (4לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
י

סייח התשמ״ד ,עמי  98ו.

ילקוט הפרסומים  ,4565ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

מיניתי אח פנינה פליגלמן ,שופטת חעבורה של קבע,
בהסכמתה ,לכהונה בפועל בשופטת של בתי משפט השלום
במחוזות תל־אביב והמרכז.,מיום א׳ בחשון התשנ׳׳ח )1
בנובמבר  (1997עד יום י־־א בחשון החשנ־ט ) 31באוקטובר
.(1998
א׳ באב התשנ־ז ) 4באוגוסט (1997
)חמ 57ו(3-

ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לעניין
סעיף  16לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳ד, 1984-
אני ממנה את אברהם בן הדור ,שופט בקיצבה של בית
משפט שלום ,להיות יושב ראש מותב לועדת ערעור לפי
החוק האמור ,במתוז ירושלים ,מיום כיט באב התשנ־ז )ו
בספטמבר  (1997עד יום י׳ בתשרי התשנ־ט ) 30בספטמבר
.(1998
ג

צחי הנגבי

ההודעה בדבר מינוי וערות ערעור תתוקן לפי זה.
4

שר המשפטים

ח׳ באב התשנ״ז ) 11באוגוסט  997ו(
עחי הנגבי
שר המשפטים

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה
לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה1995-

ם־ח התשמ־ד ,עמי 98ז.
י־פ התשנ־ה ,עמי .3702

בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק בית המשפט
לעניני משפחה ,החשנ״ה995-ו' ,ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליץ ,אני ממנה את אברהם אברהם ואת שכיב
סרתאן ,שופטים של בית משפט שלום ,לדון בבית המשפט
לעניני משמחה.
ת׳ באב התשנ־ז) 11באוגוסט 997ו(
)חמ (3-2666
ם״ח התשניה ,עמי .393

מינוי יושב ראש מותב לועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי־ט959-ו
ולפי תוק בתי דין מינהליים ,התשנ־ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמודים
ושיקום( ,התשי־ט 1959-ננוסח משולב[' )להלן  -החוק/
וסעיפים  5ו־ 11לחוק בתי דין מיבהליים ,התשנ־ב992-ו ,
ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה את יעקב
וגנר ,שופט של בית משפט שלום ,להיות יושב ראש מותב
לועדת ערעור לפי החוק האמור ,במחה חיפה.

צחי הנגבי
שר המשפטים

־

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

ההודעה בדבר מינוי ועדות ערעור תתוקן לפי זה.

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמי׳ד1984-

5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  66לחוק בתי המשפט !נוסח
משולב[ ,התשמ־ד ,'1984-ובהסכמת נשיא בית המשפט
העליון ,אני ממנה את השופט בקיצבה ראובן דן למלא
תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות מיום ב׳ בכסלו
התשנ׳׳ז )ז בדצמבר  (1997עד יום י״א בכסלו התשניט )0ג
בנובמבר .(1998

ח׳ באב התשנת ) 11באוגוסט (1997

ס־ח התשייט ,עמ׳ .276
ס״ח התשנ״ב ,עמ׳ .90
י׳׳פ התשנ־ה ,עמ׳ .3702

השופט ישב ברין אף לאתר שעות העבודה הרגילות
בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לבל יום ישיבה בשיעור
שיקבע מזמן לזמן.
ח׳ באב התשנ׳־ז )ו 1באוגוסט (1997
)המ (3-60
ם״ח התשמ־ד ,עמי .198

מינוי וצו מיוחד

לפי פקודת האגודות השיתופיות

צחי הנגבי
שר המשפטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות
השיתופיות )להלן  -הפקודה /אני ממנה את השופט
)בדימוס( ד־ר אליהו וינוגרד לעוזר רשם האגודות
השיתופיות ומקנה לו את סמכויות הרשם לפי הפקודה,
במקום אורי זליגמן ,לענין קביעא שכר טרחה והרצאות
לעורך דין אריה חיימסון שכיהן כמפרק אגודות שיתופיות
אלה,
,

מינוי יושב ראש מותב לועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום /התשי״ט959-ו
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ־ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )הגמולים
ושיקום( ,התשי־ט] 1959-נוסח משולב[ )להלן  -החוק(,
וסעיפים  5ר־ וו לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ־ב992-ו ,

)ו(

מושבי הגליל אגודה שיתופית חקלאית מרכזית של
מושבי הגליל והגולן בע־מ בפירוק;

)(2

מושבי הצפון אגודה חקלאית מרכזית שיתופית בעימ
בפיתק.

,

1

ס״ח התשייט ,עמי .276
ס־ח התשנ־ב ,עמי .90

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

צחי הנגבי
שר המשפטים

חא־י ,ברך אי .עמ׳ .336

5395

מינויו של עו־ד אריאל חזק לעחר רשם האגודות
השיתופיות  -בטל.
2

ב׳ באב התשנ״ז ) 5באוגוסט (1997
)חמ (3-983

הודעה על מינוי ועדת מקצוע ארצית
מכונאות דבב
לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט959-ו

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

י־פ התשנ־׳ו ,עמי .3384

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי־ט ,'1959-מיניתי ועדת מקצוע ארצית
למקצוע מכונאות רבב ,ואלה חבריה;
משה שינה  -יושב ראש,-

אישור בדבר תשלומי מעביד לקרנות פנסיה
ולקופות גמל במקום פיצויי פיטורים
לפי חוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג963-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים,
התשכ־ג ,'1963-אני מאשר כי תשלומי חב׳ סלקום ישראל
בע׳׳מ )להלן  -המעביד( החל ביום חתימת אישור זה בגין
עובדיה שעבודם שולמו תשלומים לפנסיה מקיפה בקרן
פנסיה שתקנונה אושר בידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון במשרד האוצר )להלן  -הממונה( או לביטוח מנהלים
בקופת גמל המתנהלת על ידי מבטח שהורשה לכך לפי חוק
הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ־א 981 -ו  ,או בקופת גמל
לפיצויים ולתגמולים לפי תכנית שאישר הממונה ,יבואו
במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובדים האמורים בגין
השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה
ששולמו )להלן  -השכר המופטר( ובלבד שהעובדים נתנו,
באופן אישי ,את הםכמחם לכך ,בנוסח שאישר הממונה
הראשי על יחסי עבודה.
נ

תוקף אישור זה מותנה בכך שסך כל תשלומי המעביד
לא יפחתו מ־ 13 '/,%מן השבר המופטר ,ובמקרה של •עמית
ותיק״ בקרן פנסיה שאין בה מנגנון איז1ן אקטוארי לא יפחתו
מ־* 14 '/ 0מן השכר המופטר ,ובבל מקרה י«> 8 '/מתוכם
על חשבון פיצויי פיטורין.
ג

3

ט״ז בתמוז התשנ״ז ) 21ביולי (1997
)

ח

 2 7ג

מ

־

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

( 3

ס״ח התשב־ג ,עמי  36ו.
ם״ת התשמ־א ,עמי .208

הרצל יאקה  -נציג עובדים;
אליעזר סילבר  -נציג מעבידים.
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רח׳ מקור חיים
 ,35תלפיות ,ירושלים.
כ״ה בתמוז התשנ״ז)ס $ביולי (1997
,

)חמ (3 - 300

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי ועדת מקצוע ארצית
הנהלת חשבונות
לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי־ט1959-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי״ט ,'1959-מיניתי ועדת מקצוע ארצית
למקצוע הנהלח חשבונות ,ואלה חבריה:
יהושע מאירי  -יושב ראש:
שלמה שטרן  -נצי־ג עובדים:
יהודה פרנקל  -נציג מעבידים,
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רח׳ מקור חיים
 ,35תלפיות ,ירושלים.
כ׳׳ה בתמוז התשנ״ז ) 30ביולי (1997
,

)חמ (3-300

אלוהו ישי
שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי ועדת מקצוע ארצית
למקצועות מלונאות

מינוי מנהל מועצת הזיתים

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשייט1959-

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  9לחוק מועצת חפירות
)ייצור ושיווק( ,התשל״ג1973-י ,ובהתאם לצו מועצת
חפירות )ייצור ושיווק( )הקמת מועצת הזיתים( ,התשל־׳ו-
 976ו  ,אנו מאשרים בזה את החלטת המועצה מיום כ־ג
באייר התשנ־ז ) (30.5.1997בדבר מינוי אמין סלמאן חסן
במנהל המועצה.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי״ט959-ו  ,מיניתי ועדת מקצוע ארצית
למקצועות מלונאות ,ואלה חבריה:

1

ט״ו בתמוז התשנ־ז ) 20ביולי (1997
)חמ (3-157
רפאל איתן

נתן שדנםקי

שר החקלאות ופיתוח הכפר

שר התעשיה והמסחר

ם־ח ההשל״ג ,עמי .310
ק״ת התשל־ו ,עמי 06סו.

5394

,

משה כץ  -יושב ראש:
יאנוש דמון  -נציג עובדים;
שלמה פריזק  -נציג מעבידים.
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,דחי מקור חיים
 ,35תלפיות ,ירושלים.
ד׳ באב התשנ״ז ) 7באוגוסט (1997
)חמ (3-300

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ס״ח התשי״ט ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

הודעה על מינוי ועדת מקצוע ארצית
קונדיטאות

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
מכונאות דבב

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט959-ז

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי־ט959-ו

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי־ט959-ו' ,מיניתי ועדת מקצוע ארצית
למקצוע קונדיטאות ,ואלה חבריה:

אני מודיע כי בחוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי*ט959-ו' ,מיניתי ועדת מקצוע אזורית
למקצוע מכונאות רכב בירושלים ,ואלה חבריה:

משה כץ  -יושב ראש:

עודד עילם  -יושב ראש:

שי חנוך  -נציג עובדים:

אלי סופר  -נציג עוברים;
אברהם אייזן  -נציג מעבידים.

מיכה גינטר  -נציג מעבידים.
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רח׳ מקור חיים
 ,35תלפיות ,ירושלים.

מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,מגרש הרוסים,
רח־ יפו  ,30ירושלים.

ד׳ באב התשנ״ז ) 7באוגוסט 0997
)חמ (3-300

כיה בתמוז התשנ־׳ז ) 30ביולי (1997
אלוהו ישי
שר העבודה והרווחה

<

5 0 0

ח מ

אליהו ישי

-גי

שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
מקצועות מינהל

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
מכונאות רכב

לפי חוק שירוח התעסוקה ,התשי״ט959-ו

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי־ט959-ו

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי׳יט959-ו' ,מיניתי ועדת מקצוע אזורית
למקצועות המינהל בירושלים ,ואלה חבריה:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי־ט959-ו  ,מיניתי ועדת מקצוע אזורית
למקצוע מכונאות רכב בתל־אביב ,ואלה חבריה:
י

יצחק מלק  -יושב ראש:

יעקב שפירא  -יושב ראש:

יצחק קלעי  -נציג עובדים:

חיים שררה  -נציג עוברים;

עליזה טננבאום  -נציג מעבידים.

פליקס בוריאן  -נציג מעבידים.

מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רח׳ מקוד חיים
 ,35תלפיות ,ירושלים.

מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,דרך פתחיתקוה
 ,86תל־אביב.

כ־ה בתמוז התשנ־ז ) 30ביולי (1997

כ־ה בתמוז התשנ״ז ) 30ביולי (1997
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מ

שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
מכונאות רכב

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט1939-
י

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי־ט1959-
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי־ט959-ו  ,מיניתי ועדת מקצוע אזורית
למקצוע מכונאות רכב בחיפה ,ואלה חבריה:
י

אברהם קרויזר  -יושב ראש:

דני עמיר  -יושב ראש:

יצחק קלעי  -נציג עובדים:

יורם סובניק  -נציג עובדים:

אריה בדאון  -נציג מעבידים.
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רח׳ יפו ,30
מגרש הרוסים ,ירושלים.
כ־ה בתמוז התשנ׳׳ז ) 30ביולי (1997
<
1

חמ

ט

5 0

־ '
3

סיח התשי־ט ,עמ׳ .32

3

1 3

שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
הנהלת חשבונות
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי״ט959-ו  ,מיניתי ועדת מקצוע לאזור
ירושלים למקצוע הנהלת חשבונות ,ואלה חבריה:

י״ ־

אליהו ישי

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

פרץ רוזנברג  -נציג מעבידים.
מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,בית מאי ,רה׳
חסן שוקרי  ,5חיפה.
כ*ה בתמוז התשנ־ז ) 30ביולי (1997
)

י

ח

מ
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־

ג (

ס־ח התשי־ט ,עמי .32

אליהו ישי
שר העבודה והרוותה

5395

הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית
למקצועות מלונאות

תיספת

לפי חוק שירוח התעסוקה ,התשי״ט959-ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי״ט 959-ו י ,מיניתי ועדת מקצוע למקצועות
מלונאות באזור תל־אכיב ,ואלה הבדיה:
משה כץ  -יושב ראש

;

גוש שומה  ,6912חלקה  ,187בשטח של ב־ 1,415פדר,
בהתאם לתשריט ,בשהשטח המופקע מותחמ בו בצבע
אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שד׳ בן־גוריון
 ,68ובאגף נכסי העיריה ,בכר יצחק רבין ,תל־אביב־יפו ,וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א באב התשנ״ז ) 14באוגוסט (1997

יחזקאל הכהן  -נציג עוברים;

)

עדי מאור  -נציג מעבידים.

ח

מ

2

־

רוני מילוא
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

( 3

מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,דרך פתח הקוה
 ,86חל־ אביב.

הודעה לפי סעיפימ  5ו־ ל

ד׳ באב ההשנ״ז ) 7באוגוסט (1997
)
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מ
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אליהו ישי

ג (

ם״ח התשי׳׳ט ,עמי .32

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

שר העבודה והרווחה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק החבנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ל לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית תא/במ-25-
 ,2250שינוי מס׳  1לשנת  1987לתכנית בנין עיר מם׳ 44
ולתכניות מפורטות מס׳ תא 664/לתא ,857/בתל־אביב־יפו,
בין הרחובות המלך גיורג׳ ,בית לחם ,טשרניחובסקי והמכבי,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4127
התשנ׳׳ג ,עמי  ,3544מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל־אביב־יפו )להלן  -הועדה /הודעה בי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לעירית תל־אביב־יפו )להלן -
העיריה( לחלוטין לצרכי ציבור וכי העיריה מובנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לחכנון
ולבניה הרצליה )להלן  -הועדה( ,לפי סעיפים  139ו־90ו
לחוק התכנון והבניה ,התשב׳ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית
מיתאר מקומית מס׳ הר/במ19/א894-ו ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4465התשניז ,עמי ,941
ושינוי לתכנית מיתאר 253א /שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  988ו ,תתשל״ר ,עמי  ,889נמסרת
בזה הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת המקרקעין האמורים.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה .תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח,
הצהרה על זכותו או על טובת ההנאה 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 בבל סעיף וסעיף.

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ב ר ש ו מ ו ן הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
תוספת
וסעיף.
. 1 A
גוש , .6536ח־ח 8 3 < ,47 ,48 ,49
בן נמסרת בזה הודעה ,כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
העתק התכגית מופקד במשרדי הועדה בעירית
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
הרצליה וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
הרגילות.
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
ב־ט בחמוז התשנ״ז < 3באוגוסט (1997
החזקה בה.
בן נמסרה בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.

י

ח

סייח התשכ־ה ,עמי .307
1
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ילקוט הפרסומים
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אלי לנדאו
־
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
ס־ח החשב״ה ,עמי .307
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ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

הודעה לפי סעיפים  3ו־ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ן
בחוקף סמכוחה לפי סעיפים 89ו וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מם׳ פה׳׳2ל/12ז ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים 85ו ,4התשנ״ד ,עמ׳  ,1869מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספח דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
י

כל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מחבותת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.

לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה מובנה לשאת
ולתח על רבישח הקרקע האמורה.
כל תתובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוה ,הרצאה על
זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנוח מיד
חזקה ב ק  pע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן רחוף
לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח
החזקה בה.
תוספת
גוש  ,6712חי׳ח  ,160פחח־תקוה ,בשטח של  98בדר,
לדרך.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות,
י־א באב התשנ״ו ) 14באוגוסט (1997
)

ח

מ

2

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה פחח־תקוה

־ >
3

תוספת
קרקע בפתח־חקוה ,כמפורט להלן:
גוש  ,6322ח״ח  ,73בשטת של  150מ״ר לשצ־פ ו־ו47
מ־ר לשב־צ;
גוש  ,6328חלקה  ,154בשטח של  4,824מ״ר לשב״צ
ושציפ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריח פתךו־
תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעוח העבודה
הרגילות.
י׳׳א באב התשנ״ז )4ו באוגוסט 0997
)

ח

מ

2

־ >
3

גמרא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לחבנון ולבניה פחח־תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,החשכ־ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מם׳ פת ,2000/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרס1מים  ,4004התשנ־ב ,עמ׳  ,3167מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

הודעה לפי סעין19 1
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבניה ,החשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
פת278/ו)להלן  -התכנית( ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3755התש״ן ,עמ׳  ,2362מצהירה בזה
הועדה המקומיח לתכנון ולבניה פחח־חקוה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() *1943 ,להלן  -הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת
בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים'  5ויד
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4220התשנ־ד ,עמ׳  ,3590תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתח־תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
י

תוספת
קרקע בגוש  ,6401פתח־תקוה ,במפורט להלן:
חית  ,4בשטח של  1,570מ־ר:
חי׳ח  ,5בשטח של  6,186מ־ר;
ח־ח  ,19בשטח של  2,350פדו־; .
ח׳׳ח  ,20בשטח של  3,950מ״ר.
ס״ח התשכיה ,עמ׳ .307
ע־ד  943ז ,תום׳  ,1עמ׳ .32
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העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י־א באב התשנ־ז ) 14באוגוסט (1997
ח

)

4

מ

גיודא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

־ >
3

הודעה לפי םעין19 6
לפקודת הקpעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו

שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2647התשים ,עמ׳  ,2150מצהירה בזה הרעדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית־מלאבי )להלן  -הועדה/
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור/
) *1943להלן  -הפקודה /כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ¿555התשבדח ,עפר 60ו ,1תהיה לקניעה
הגמור והמוחלט של עירית קרית מלאכי מיום פרסום הורעה
זו ברשומות.
תוספת
גוש ) 309מקודם גוש 0ו /3ח*ח ) 50מקורס חיח - (6
חלק ממגרשים 9ו ו־  ,31המיועדים לשטח עיבורי פתוח,
כמסומן בעבע ירוק בחשריט.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
פת8/ד)12להלן  -התכניח /שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3879התשנ־א ,עמ׳  ,2555מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־תקוה )להלן -
הועדה /בהתאם לסעיף  19לפקודת ה ק  pע ו ת )רכישה
לצרבי ציבור) *1943 /להלן  -הפקודה /כי הקרקע המתוארח
בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4151התשנ־ד ,עמ׳  ,170תהיה
לקניינה הגמור והמותלט של עירית פחח־תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד

תוספת

לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו

י

ק  pע בגוש  ,6401פתח־תקוה ,כמפורט להלן:
ח״ח  ,6בשטח של  13,974מ״ר ,לשב״צ;
ח־׳ח  ,20בשטח של  1,750בדר לשב־צ ו־,400ו מיד
לדרך־
ח־ח  ,22בשטח של  4.018בדר ,לשב־צ;
ח־ח  ,23בשטח של  2,635מ־ר לדרך ו־ 3,783מיד
לשב־צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ייא באב התשנ־ז ) 14באוגוסט (1997
)

ח

מ

־

4

ניויא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתת־תקוה

ג (

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקpעות )רכישה לצרכי ציבור 943 /ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־יסי! לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית ,16/102/02/18

העתק התבגית מופקד במשרדי הועדה וכל המעוניין
זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ באב התשנ־ז )2ו באוגוסט (1997
)

ח

משה שמעון שימי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית־מלאכי

מ

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה , 1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רע5/1/ו/ב/ז)להלן  -התכנית /שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4402החשניו ,עמ־
 ,2827מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־
לציון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים
בהוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
י

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
במקpעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בצירוף ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אס ישנו  -בפנקסי רישום המקpעין והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,םפני שהם דרוש ם באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקpעי^ האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.
תוספת

י

סיח התשכיה ,עמי .307
עיר  ,1943תום׳ ו ,עמ׳ .32
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גוש  ,3942ח״ח ,3
ס־ח התשכ־ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ־ז2.9.1997 ,

העתק התבניח מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לציון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י־א באב התשנ־ז )* 1באוגוסט (1997
ח

)

2

מ

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה ראשון־לציון

־>
ג

הודעה לפי סעיף  4ו

לפי חוק המקרקעין ,התשכיט1969-

תוספת
גוש  ¿816ח״ח  ,206בשטח של ב־ 35בדר ,הגובל ברח־
הירדן.
ד׳ באב התשנ־ז ) 7באוגוסט (1997
<

) י ז מ

4

־

( 3

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב~ה965-ו
י

חמ

ד׳ באב התשנ־ז ) 7באוגוסט {1977
יואל לביא
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

הודעה על בקשה לחידוש רישום

בתוקף סמבוחה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה 965-ו  ,ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעוח )רכישה לצרכי עיבור) *1943 /להלן  -הפקודה(,
מודיעה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רתובות ,כי
היא חוזרח בה מכוונתה לרכוש את הקרקע המתוארת
בתוםפח ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ויד לפקודה לענין תכנית מפורטת מאושרת מסי חג״פ,267/
בילקוט הפרסומים  ,3194התשמ־ה ,עמי .2204

ג

העתק התבנית מופקד במשרד הועדה בעירית רמלה
ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה
פתוחים לקהל.

~

יעקב סנדלר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

ג (

מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .בל אדם המעונין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום חוך שישים
יום מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקpעין
בחולון ,ת־׳ד  ,1233בשני עותקים ובצירוף עותק אחד נוסף
לבל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס׳ תיק חריג :ח57/97/
העיר :בית נתמיה.
גוש  ,4805חלקה .1
שטח החלקה;  5,017מ־ר.
סוג המקרקעין :מירי ,מווקאפה.
תיאור הזכות :בעלות.
שמות בעלי הזכות :איברהים סולימאן יחדאש סאפי.
החלק :בשלמות.
הערות:

הודעה לפי סעיף  9ו

ו.

לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי היק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו

.2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו  ,בהתאם לתכנית מפורטת מס׳ לה/
410א )להלן  -התבנית /שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3667התשמ־ט ,עמי  ,3236מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה )להלן  -הועדה/
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4285התשנ־ה ,עמ׳  ,2186חהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עירית רמלה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
י

נהנית מזכות מעבר ,ברוחב  2מטר ,על־פני חלקות ,3 ,2
 4בגוש  ,4605כפי ש ם ו  pבמפה.
הקניה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים על־פי הוראות סעיף
)30א( ו־)ב( לחוק נכסי נפקדים ,התש־י950-ו.

ט׳ באב התשנ־ז ) 12באוגוסט (1997
אודה קניון
מפקחח על רישום המקרקעין
חולון

1

תוספת
גוש  ,4449חייה 4 ,13ז - 55 ,54 ,מגרשים 3ז,25 ,14 ,
בשטח של כ־,200ו מ״ר ,לבנייני עיבור  -בית כנסת ,ברחי
מסדה.
י
1

ם־ח התשכי׳ה ,עמ׳ .307
ע־ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ־׳ז2.9.1997 ,

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,התשב־ט9*9-ו
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .בל אדם המעונין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך שישים
יום מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין
בחולון ,ת־ד  233ו ,בשני עותקים ובצירוף עותק אחד נוסף
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
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תוספת
מם׳ תיק חריג :ח57/97/
העיר :בית נחמיה.
גוש  .4805חלקה .45
שטח החלקה 2,342 :ו מ־ר.
סוג המקרקעין :מירי ,מווקאפה.
תיאור הזבות :בעלות.
שמות בעלי הזכוח :מחמוד עבדאללה יאסין :יוסוף מוסטפה
מוחמד יאסין.
החלק :בחלקים שווים.
הערות:
ז.

משועבדח בזכות מעבר ברוחב  2מטר ,לטובת חלקות ,83
 ,84בגוש  ,4805כפי שסומן במפה.

.2

נהנית מזכות מעבר ,ברוחב  1מטר ,על פני חלקות ,89
 91 ,90בגוש  ,4805כפי שסומן במפה.

.3

הקניה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים על־פי הוראות סעיף
)30א( ו־)ב( לחוק נכסי נפקדים ,התש״י.1950-

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה שרונים ,דחי שטמפפר  ,5נתניה ,טל׳
8615602־ .09העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית המרכז ,משרד הפנים ,רה׳ הרצל  ,84רמלה ,טל׳
9270170־.08
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ באב התשנ׳׳ז )בו באוגוסט (1997
צבי חרות
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה שרונים

ט׳ באב התשנ־ז } 12באוגוסט (1997
אורה קניו!
מפקחת על רישום המקרקעין
חולס

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-
מחוז המרכז
מרתב תכנון מקומי שרונים

מחוז חיפה
מרחב תכנת מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה) 1965-להלן  -החוק /בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובגיה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה חיפה ,מופקדות תכניות אלה:
)ו(

־׳תבנית מיתאר מקומית מס׳ חפ 831/נב1/־.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :היפה ,רמות רמז,
הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
.
s
221-97
ממערב לשכונת זיו  -גוש 1200ו ,תלקות
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
עיקרי הוראות התבנית :הנדלת שטח הבניה בדירות
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
הקיימות ל־ 120מ*ד ברוטו שטח עיקרי.
לתכנון ולבניה שרונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,מופקדות תכניות אלה:
) (2״תכנית מיתאר מקומית מם׳ חפ1993/״ ,שינוי לתבניות
מסי חפ186/אי ,חפ ,229/חפ400/ז ותפ.222/

<» ־׳תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק-4/ז70/ן־ ,שינוי לתבנית
מס׳ הצ/במ.116/1-4/
השטחים הכלולים י בתכנית ומקומם :חיפה ,סמוך
לכביש השירות בשדי ההסתדרוח ,מול לב המפרץ ,נ ־
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
,18
,
 150מ׳ צפונית מצומת  - \ v p n 1גוש ו66ו1חלקות
 ,7816ח״ח  - 400מגרש .200
 ,24ח־ח .89 ,88
עיקרי הוראות התכניח :שינוי בקו בנין צדדי ,על פי
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי יעוד מאזור תעשיה
הקיים ,מ־ 3מ׳ ל־ 2.38מ׳.
לתחנת תדלוק מדרגה א׳ ,-ב( קביעת הוראות לבינוי
) (2־תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק130/1-2/״ ,שינוי לתכנית
ולפיחות :ג( קביעת הסדרי כניסה ויציאה מתחנת
מס׳ הצ-2/ו.64/
התידלוק :ד( קביעת השימושים המותרים בשטח
התעשיה.
השטחים הכלולים בחבניח ומקומם :כפר יונה  -גוש
 ,8118חלקות  ,45-40ח־ח .46

עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת בינוי לבתי מגורים
חדשים והרחבה של בתי המגורים (2 :קביעת תוואי
דרך גישה פרטית לבתי המגורים החדשים ,ברוחב של
 4.0ם׳ (3 :קביעת מבנים וגדרות להריסה;  (4חלוקה
למגרשי מגורים א׳.

5400

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרח בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשניז2.9.1997 ,

המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי וו ,חיפה
 ,31048טל׳ 8616222־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית חיפה ,רח׳ ביאליק  ,3חיפה ,31040
טל׳ 356356־.04
ץ

התנגדות לתבנית לא י תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

למשרדי הועדה המקומית מורדות הכרמל ,בלגדל הנביאים,
קומה ד ,חיפה  ,33093טלי 676296־.04
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
מרתב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה .בהתאם לסעיף 17ו לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכניה מיתאר
מקומית מס׳ חפ1510/״ ,שינוי לתבניות חפ/ז 108ג׳ ,חפ,1400/
חפ 229/וחפ229/ד׳.
השטחים
 ,11196ח־ח .4

הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה

-

גוש

עיקרי הוראות התכנית :א( חיבור המשך רה׳ אגוז לרה׳
ד״ר א׳ בירם ,הסדרה צומח הכניסה לחניון בניני המגורים
ב׳׳עמק השמש״ וצומת הכניסה למגורים; ב( קביעת יעודי
קרקע למגורים ,מבני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים,
דרבים וחגיות :ג( קביעת הגאים והוראות לבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 18.10.1996ובילקוט הפרסומים  .4450התשנייז ,עמי .291
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזיח
חיפה ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה) 1965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי הועדה
המחוזיח לחכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
המקומית לחבנון ובניה מורדות הכרמל מופקדת ־תכנית
מפורטת מם׳ מכ 460/ח.א34 .״ ,שינוי לתכניות ג 788/ותרש״צ
.2/21/3
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :עתליח,
הקליטה ורח׳ שושנת הים  -גוש  ,10562ח״ח .60

רח׳

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה -
תוספת קומה ועליית גג; ב( הרחבת דירות קיימות ומתן
לגליזציה למבנה הקיים.
כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק.
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז היפה ,רח׳ חסן ש1קרי  ,11חיפה
 ,31048טל׳ 8616222־ .04המתנגד ימציא העחק התנגדותו

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק /בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל ,מופקדת ״תכנית
מיתאר מקומית מס׳ מכ263/בי״ ,שינוי לתכנית מס׳ מכ/
263א׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל,
בצומת רחוב1ת הרצל 1אצ״ל  -גוש  ,10143חלקה  ;60גוש
 ,10723ח״ח  ;9 ,8גוש 25לסו ,ח״ח .80 ,67 ,64 ,63 ,61
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי מאזור מסחרי לאזור
משולב מסחר ומגורים )קומת קרקע מסחרית ו־ 8קומות
מגורים ,הכוללות  35יחידות דיור(; ב( שינוי יעוד חלקה
ארעית  2משצ״פ לאזור משולב מסחר ומגורים ,-ג( הרחבח
שביל קיים בצד דרום מערב על חשבון מגרש  601ובצד צפון
מערב על חשבון שצ״פ.
כל .מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לחבנון ובניה מחוז חיפה ,רח׳ הסן שוקרי  ,11חיפה
 ,31048טל׳  .04-8616222המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית מורדות הכרמל ,מגדל הנביאים,
קומה  ,7חיפה  ,33093טלי .04-676296
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מםחמבח.
י׳ באב התשנ״ז ) 13באוגוסט (1997
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה

מחוז הצפון
םרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף ל ז ו לחוק החכנון
1הבניה ,החשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכניה מיחאר
מקומית מס׳ ג2/ד93״ ,שינוי לחבנית מס׳ נ/במ43/ו.
השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :כרמיאל  -גוש
 ,18984ח״ח 74ו224 ,222-22• ,־ ,גוש  ,18986ח״ח -55 ,25-8 ,6
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 ;102 ,66 ,56גוש  ,19044ח״ח  ;34 ,30גוש  ,19045ח״ח ¿0-47
.61-60 ,58-57
עיקרי הוראות התכנית :א( התאמת גבולות מגרשים
בהתאם למדידות בשטח :ב( תיקון טבלת זכויות והגבלות
בניה לקווי בניה ,גובה מבנים ומספר קומות; ג( תוספת
הוראות בניה למגרשים השונים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 997ו 4.4.ובילקוט הפרסומים  ,4507התשנ־ז ,עמי .2813
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחדת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  7000ו ,טל• 508508־ .06המחגנד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית מבוא העמקים ,דחי
כרמל  ,20/5נצרת עילית  ,17000טל׳ 578887־.06
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.
י׳ באב התשנ״ז ) 3ו באוגוסט (1997

מרתב תכנון מקומי לב הגליל

אלבס שפול
ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף 7זו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,בדבר אישור ־תכנית מיחאר
מקומית ג5422/״ ,שינוי לתכניות ג ,4014/ג ,6761/ג7/ו79
וג.8801/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19353חלקות  ,28-17 ,5-1ח־ח 5 ,7ו,103 ,35 ,30 ,29 ,16 ,
 ;104גוש  ,19375ח־ח  :5-4מש  ,19376ח־ח 3ז-20 ,17 ,15-
 ;33 ,28-26 ,23גוש  ,19377חלקות  ,74 ,66 ,45-43 ¿1-29ח״ח
 ;72 ,70-67 ,65 ,56 ¿0-46 ,42-38 ,28גוש  ,19379ח״ח ,42-41
 ;88 ,47גוש  ,19381חלקות  ,120-111 ,107-82 ,48-40ח״ח -1
,137-136 ,134 ,124-121 ,110 ,108 ,81-78 ¿7-56 ,50-49 ,3
.176-175 ,139
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בנין מציר הדרך
מם•  805מ־ 80מטר ל־ 40מטר.

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,כי במשדרי הועדה
המחוזית הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית אילת ,מופקדות
תכניות אלה:
)ו(

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אילת ,אזור
השחמון ,רובע  - 4גוש  40077בהסדר  -מגרש מס׳
.212

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 24.7.1996ובילקוט הפרסומים  ,4454התשנ־ו ,עמי .4345
התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לב
הגליל ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שטח התכנית 642 :מ־ר.
עיקרי הוראות התכנית; א( שינוי הוראות בדבר כימי
או עיצוב אדריכלי; ב( שינוי תכסית מ־50ו מ־ר ל־260
מ־׳ר )ללא שינוי בסך שטחי הבניה(.
)(2

מרחב תכטץ מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התבניח :הגדלח אחוזי בניה מ־80%
ל־ ,120%לצורך קירוי המרפסות הקיימות בלבד.

5402

*תכנית מפורטת מס׳ /2מק303/ד״ ,בהתאם לתכנית
מפורטת מם׳ /2במ ,151/על כל הוראותיה.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אילת ,אזור
השחמון ,רובע  - 4גוש  40077בהסדר  -מגרש .295

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ־ה965-ו)להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
ובניה מבוא העמקים ,מופקדת -תבנית
המקומית
מפורטת מם׳ ג ,*9307/שינוי לתכניוח מס׳ ג 4340/וג70/ו.8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית -
גוש 083דו ,חלקות דד— - 13מתחם .114

״תכנית מפורטת מם׳ /2מק303/וי־ ,בהתאם לתבנית
מפורטת מס׳ /2במ ,151/על כל הוראוחיה.

שטח התבנית 600 :מ־ר.
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי הוראות בדבר בינוי
או עיצוב אדריכלי; ב( שינוי תכסית מ־ 150מ׳־ר ל־200
מ׳׳ר )ללא שינוי בסך שטחי הבניה(.
)(3

״תכנית מפורטת מס־ /2מק303/אי ,בהתאם לתכנית
מפורטת מס׳ /2במ ,151/על בל הוראוחיה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,אזור
השחמון ,רובע  - 4גוש  40077בהסדר  -מגרש מס
! .27

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

שטח התבנית 600 :מ־ר.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות בינוי או
עיצוב אדריכלי; ב( שינוי תכסית מרבית מ־50ו מ״ר ל־
 200מ״ר )ללא שינוי בסך שטחי הבניה(.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל המעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע ע׳׳י
תכנית ,ובן כל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרםזמה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה מקומית
אילת ,רח׳ תטיבת הנגב ,ת־ד  ,14אילת ,טל׳ .07-6367111
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום ,דרך הנשיאים ,ת־ד  ,68באר־שבע  ,84100טל׳
6296414־.07
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ באב התשנ׳׳ז ) 3ו באוגוסט (1997
גבי קדוש
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ובניה אילת

הודעות בתי הדק הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מסי חיק שם המנוח

האריך
הפטירה

שם המבקש

ייג כסל• נח
י׳ אייר נח

בנה ובתה
אםחר זלוטוגודסקי

0134
6623

חיה ק־לין
הנה זלמנוביץ

1164
3283
3812
3820
3116
6104
1136
6155
9322

ב־ ניסן נח
רינה בהן
כ־ט אייר נח
מרים ידיד
י״ב אייר נח
מסף חכם
י׳ אב נ־א
שפיקה חכם
י״ג אייר נח
מסעודה חיון
ד םי1ן נח
אברהם כהן
מנחם מנדל שובין כיד אייר נח
ד׳ אייר נח
איבךסלבין כץ
א׳ כסלו נח
חזה טילצינסקיה

7419
9493
8016
4372
3373
8748
8091

ייב אדו־ ב׳ נח חנה עמבר
אאהו עמבר
בני דוחן
י־ט אייר נח
אסתר חרון
כ׳ בטבת לחז שרה לפרח
אםרהס אלמליך
סולומ1ן דדאנשרלי כיב אדר א׳ נח רבקה ח׳אנשוי׳^
י־ט אדר ב נח מ ה ליכט
תמר ברקן
בנותיה
ב׳ אייר נח
םדיאס ד1דסון
חזה לבקוביץ
כח ניסן ברט
גצל לבקוביץ

3846

ארנסט צבי סגל

י־ב חמוז בדה

בנותיה
יוסף ידיד
בנו ובתו
בנה ובתה
מסעוד היון
בניו ובתו
בנו ובתו
ורד כץ
בלה אהרונסp

מרטה סגל

ילקוט הפרסומים  ,4563ל־ באב התשג־ז2.9.1997 ,

תאריך
הפטירה

מכו תיק שם המנוח

שם המבקש

3922
3ד5ל
6012
2902
8ו82
4864
9515
1522
4953

מנה מימין
חומן אלנברג
מכלוף פרץ
עזרא עעטה
משה עדר־
חנה חסקל
חד איטדן
רחל אוולאקאו־
אולגה אקרמן

6614
0334
8688
3996
0796
7299
0327
9516
1658
5438
1490
4204

פרומה צסר
כ״נ חשע נ׳׳ו
ישראל צסר
ד אילו־ n
זאב שטיינפלד
אביה שטיינפלד
רחה בין
ה סיע n
יצחק-בר בין
רות מ£ן
א׳ שבט נח
האובן פאן
מזל פרנסיס
ייא םיון נ׳ז
דניאל פתסים
בנה ובתה
שפרה ק אברהם ח׳ אייר נ־ז
אוזה קילימניק
מיכאל קויפמן
נדו כסלו נ r
אדלה חטשטיין
נדו אייר נ־ז
ישראל תטשטיין
בניו
אלימלך ארנשטיין ת H pti
יוסף אליהו גרעק
הלה בס שולזיער י־־א תשרי נ־ג
כח־ אדר א׳  nאסתר אזולאי
מרדכי אזולאי
במיסה בוקניק
ט׳׳ו ניסן נח
בליפה בוקניק

0613
9699
2248
2255
0996
6581
2581
3951
9150
0727
6113
0851
4010
4023

נדו אייר נח
ד אדר א׳ נ־ז
כ׳׳ו בסלו נ*ו
ב*ו ניסן נח
א׳ אמר n
ייט שבט נ־ה
ד כסא נח
כיג שבט נח
ה סיץ נ־ז

אברהם וינק
ריבה רוזנצוויג
מאיד קודשויל•
זילפה קוזישוי^
הלה דהקמן
חדה^יז בינח־
נסים תורגמן
ויחל שפירא
ציונה בובבוט
אדלה שפי
םלימון פ־ץ
ישראל שטיינברג
צבי שיה
מרים שיה
,

בנימין צדוק
תינה אאברג
אליס פרץ
מול עצטה
רחל עדרי
פרידה בוטביניק
מסעודה איטח
בניה ובנותיה
גבי אקדמן

נדו סיס נח
י*ג ניסן נח
י־ תמוז בדג
ב*ט אייר נח
א׳ תמוז נח
ה תמוז נ׳־ד
ביו סיון נח
כ־ה סיון נח
יי ניסן נח
ב״ח סיזן נח
ביט אי׳ד נח

לאה מנזק
אחץ רחנצווינ
בנותיו
בנותיה
דת־ דחקמן
סילביה בינדר
הוריו
בניה
בניה ובנותיה
בניה
סו^קה פרץ

י־ח סיון נח
י׳ םיוץ ל*ט
ב׳ חמת n

פניה שטיינברג
בניו
בניה

עיון ממן ,מנן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
מסי תיק שם המנוח
6971
3910

שטיינר ברטה
צם־ קיינר

הפטירה

שם המבקש

6692
י־ג סיוןנ־ז

הר־אבן אביר
עליזה קיים־

חביבה מדגי ,המזכיר הראשי

5403

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

מסי תיק שם המנוח

להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאחך
מם׳ תיק שם המטח
0108
1143
1934
2205
2250
3126
6191
7744
8275
8997

אי^שו^י רתח
חין מריס
נזיח חיים ניסים
צעח צביה
מוד יוסף אלים
ניגר ראובן
טהרני סוע^טן
דויחון אברהם
שוקרוץ לאון
אמנואל בחוד

הפטירה

שם המבקש

4695ו
109.93
.96וו14
10697
12238
13396
14497
6395
10.7.97
24.7.97

^־ין יבגני
דיין זכריה
נזיח אסחר
צעח זכריה
מור יוסף חיים
ניגר חמדה
טהרני משה
ד p^mיבגניה
שוקרון מרצדס
אמנואל טמדה
ניםים אדרי ,המזביד הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בחיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צוויי ירושה:
תאריך
מס׳ תיק שם המנוח
3521
8678
5663
5891
7899
9083
0612

0620
1895
2344
3121
5491
7048
7065
8271

קוק סמיע
דאגה דאוק
קזקוב חמרה
גידוביץ סמואל
קק יה1שע מיט־ן
עזריאלי פנחס
אברהם מחס מנשה
אברהם יוספה
מודד אברהם
אלטמן חיים
אביטבול םהן
לד יצחק
לוי צפודה
אביכזר גבריאל
פלדמן איסק

בית הדק

הפטירה

שם המבקש

61095

פורצקי ודה

1983
1992
1997

הסק אסתר
חודיידטוב משה
גז׳חביץ נטליה

1997
1997
992ז

קון ישועה ללזר
עזחאלי רחל
פרנקל לזר גורה
פרנקל לור טרה
מודד שרה
אלטמן מלבה חינה
אביטבול אבי
לוי דוד
לד חד
אביבזר חנית
בולתרן אינםה

-

1995
1997
6497
1980
1997
1996
1997

כ־א אדר׳א נץ
ב־ז סיון נח

פייביש לאה
תורגמן דוד

•067
6ום0

פייביש יצחק
תורגמן יצחק

9538
6505
וו28
2ו80
0ו76
7ו26
 229ו
3206
5ו32
4333

מוח־וך יצחק איזיק יח ניסן נח
ג׳ תמת נח
שחן יצחק
כח אד־ב נח
קדמני עדינה
נ׳ אד״א נח
ק אבו חנה
י״ג ניסן ניד
לוי ניסים
ד אח־ נ״ו
דימח חואטי
אבלסלם אלי
כח תמוז נח
ג׳ םיון נח
מויאל מסעח־
ב׳ תמוז נדו
מלבה אעישה
ל תשרי נ־ד
מלבה מסעודה
י׳׳ט כסלו נח
עטיה שרה
אלביליה דוד
טח אייר נח
ייא אד־ב נח
םבאג חיים
יח אד״א נח
סייגאוקר דוד

4500
4515
3579
1287
303ו
9977

רגונם יהודה
אייללן עמיו•

יח אלול בדד
ב־ג טבת נח

7799
5336
7420
5033
5673
8824
0917
4547

חני ניסן
חודי אליהו
חדד חנינה
בהן חקה
חח־ גאוסה
חבמוץ לחה
איזורה רוני
אחווה נקל־ן

י  Tסיע נח
ג׳ םיון נ־ו
א׳ סי pנח
י״ט ניסן נח
י״ד סיון נח
כ״ח ניסן נח
גי חשון בדו
כי אד״א נח

מודדוך מדלן
הימן נורית
קרמני טאוס
ק אבו דוד
לוי חנה
דימרי יליה זאהיה
אמסלם סדים
מראל מדים
מלבה מכל!ף
מלבה מכלוף
עטיה אהרון
אלביליה זקלי־ן
סבאנ מרסל
סייגאזקר רחל
רגונס גיידה תביבה
איילק מירד,
תני נעימה
חורי חמינה
חדד רחל
בהן יהושע
חדד מרגלית
אבימן שמחה
אהודה סלומון
אהודה סלומון

שלמה קליין ,המדביר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
מסי תיק שם המנוח
6859

9781
 154ו
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי
0175
0481
וס77
הרבני האזורי בבאר שבע
5521
הודעות
5702

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

5404

חאריך
הפטידה

שמ המבקש

הפטירה

שם המבקש

לייבזביץ מנהם

21497

אהובים אגבל
יהב אודי
גרינבויים הלה
ניר יחיעם
שטיינר איטה
אברישמי עליזה
רחנב&ו יפים

243.96

ליבוביץ יהודית
אמ^ה
טומזטר שרה
יהב מונה
נרינבויים חיים
ניר אודי
בורג אילמה
אברישמי שמואל
גנון אנה

29.697

246.97
4697
31095

יזדשע כץ ,הנמכיד הראשי

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳ז997 ,ו2.9.

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הודעות

מס׳ תיק שם המנוח

להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ תיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

2568
7635
2833
8788

גזטליב יהושע
ציפמן דוד
לוי מאיר
מושקוביץ יעקב

9.597
151(196
17494
28^91

נוטליב אריה
אמיד דליה
לד נזירה
יעד־ טובה

9997
6485
0553
8674

נצחו] אהרון
נצחון שרה
קםלר אובשיה
קלפום אברהם
שמואל
שדלין לאה

267.79
241.94
241096

נצחון שלמה
נצחון שלמה
ברם ריטה

14597
11697

קלפוס תת
שרלין מח־בי ניסן

5913
9699
5417
1268

משה גמיל
שולין צבי
אליהו מאיר
גופמן בלה

57.97
7888
29A97
17497

משה תמר
שרלין מרדכי ניסן
אליהו גסים
שפיח סופיה

5797
9630
4404
2974
8477

7.9.95
בברך רתח
223,95
דומכ עבי
בבציק מנתם )מנדל( 24894
2a1139
באומל הלנה
275.97
באומל יט
47.97
בוריכוביץ הדסה
9.1.90
ברכון בלה
9A97
דאלל כוכבה
אדרת פסה רבקה 20671
2ÍÓ.97
בשר עליזה
20597
טודל יוסף

9707

0705
4717
6524
6125
0965
4940

בבוץ־ נחום
דסמונסקי טובה
בבציק מרים
שרולוביץ אווה
שרואביץ אוחז
בותכוביץ משה
שביב צללה
אבידור אוליביה
אדרת משה
בשר נעם
מימויני מרגלית

3576
5414
5422
3113

תאהך
הפטירה

גדסי חנה
סחד אברהם
סחד מחים
שבתאי שמואל

3.7.97

שטיינר עליזה

32.92

שם המבקש
פז אביטל
לוי רחל
לוי רחל
הושקוםץ משה
בחך

23*96
146.97
161093

שטיינר יגאל
חנוך גתביץ ,המזכיר הואשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן עמי ירושה:
תיק /896שג*ז
בענין ירושה המנוחה מסעודה כהן ,שנפטרה ביום ה׳
באב התשנ״ו ),(21.7.1996
המבקשים :בנה ובתה.
תיק /906שג־ז
בענין ירושת המנוח אברהם יצתק שטרן ,שנפטר ביום
ה׳ באייר התשנ־ז ) 2.5.1997ו(,
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /910שנ־ז
בענין ירושת המנוח משה עופר ,שנפטר ביום כ־א
באדר ב׳ החשנ״ז ),(30.3.1997
המבקשים :אביו ואמו.

אהרן פייער ,המזכיר הראשי

בית הדין הרמי האזורי ברחובות
הודעות

בענין ירושת המנוח נחום יעקבי ,שנפטר ביום ר באייר
התשנ״ו ),(25.4.1996
המבקשות :בנותיו.

להווי ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
מסי תיק שם המנוח

תיק /927שנ־ז

הפטירה

שם המבקש

6232

בלחוביץ אולגה

28597

בלחוביץ בתרד

7969

מושקוביץ בטינה

21.4.97

5064
6991
7156
3830
9125
4316
9957
9940
8446

צעירי ראובן
צעידי־ רחל
בסביץ אילנה
מאיש קדן
חסידי חסה
סידור תנינה
דלברבוך לובה
זילברבוך יעקב
םיטון אדלה

127.97
129.96
35.97
4A97
11.157
11.694
12.1.97
3758
167.97

מושקוביץ שלמה
חיבי
צעירי זוהר
צעידי זוהר
מזביץ יוסף
אשכנזי אסתר
מנשודי נוםרת
סידור דקטור
פלבטר רבקה
פלכטר רבקה
םיטון אילן

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

תיק /934שניז
בענין ירושת המנוח גדליה קוגלמן ,שנפטר ביום ט־ו
בטבת התשנ׳׳ג ),(8.1.1993
המבקשת :בתו.
תיק /935שנ״ז
בענין ירושת המנוחה רחל לוי ,שנפטרה ביום י־ד בניסן
התשנ־ז ),(21.4.1997
המבקשים :בעלה ,בנה ובנותיה.
תיק /937שנ״ז
בעניץ ירושת המנות תנן קרפ ,שנפטר ביום ג׳ בםיון
התשנ־ז )997ז,(8.6.
המבקשים :בניו ובנוחיו.
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בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ה ו ד ע ו ת )המשך(
תיק /950שנ״ז
בענין ירושת המנוח אליהו דויב ,שנפטר ביום י״ט
בשבט התשנ־ז ),(27.1.1997
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /954שנ״ז
בענין ירושת המנוחה דברת גוטמן ,שנפטרה ביום ב׳׳א
באלול התשנ־ה ),(16.9.1995
המבקשים :אמה ,אחיה ואחותה.
תיק /958שנ״ז
בענין ירושת המנוח דוד ענת ,שנפטר ביום א• בתמוז
התשנ־ז ),(6.7.1997
המבקשים :בעלה ,בנה ובתה.
תיק /772שנ״ז
בענין ירושת המנוחה גניה אהרונוביץ ,שנפטרה ביום
ייב בשבט התשנ־ז ),(20.1.1997

תיק וו/10שנ־ז
בענין ירושת המנות משה גינו ,שנפטר ביום כ״ת בטיון
החשנ־ז ),(29.6.1997
המבקשים :אשתו ,בניו ובתו.
תיק  007ו/שנ־ז
בענין ירושת המנוח מיכאל גייפמן ,שנפטר ביום ט־ו
בשבט התשניז ),(25.1.1997
המבקשות :בנותיו.
תיק 044ו/שנ־ז
בענין ירושת המנוחה שמחה שרחו ,שנפטרה ביום ב־ד
באלול התשנ״ה ),09.9.1995
המבקשים :בעלה ,בניה ,בנותיה ,נכדה ונכדתה.
תיק /1048שנ־ז
בענין ירושת המנוח יעקב בנאדיבא ,שנפטר ביום כיה
בבטלו התשמיג ),(11.12.1982
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
שלמה דירי ,המזכיר הראשי

המבקשים :בנותיה ובניה.
תיק /966שנ־ז
בענין ירושת המנוח אריה מנשה ,שנפטר ביום י־ב
באדר ב׳ התשנ״ב ),(17.3.1992

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למחן צווי ירושה:

המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /959שנ״ז

תיק /828שנ־ז

בענין ירושת המנוח יוסף נצר ,שנפטר ביום ז׳ באב
החשנ־ו ) 996ז,(23.7.

בענין ירושת המנוח אהרון קייסר ,שנפטר ביום ה׳
בתמוז התשנ־ז ),00.7.1997
המבקשים :אשתו ,בנו ובנותיו.

המבקשים :אשתו ,בנו ובתו.
תיק /985שניז

תיק /875שנ־ז

בענין ירושת המנוח עובדיה מזרחי ,שנפטר ביום ב־ח
באייר התשניז ),(4.6.1997

בענין ירושת המנוח כליפה זרדב ,שנפטר ביום ט׳ בניסן
התשמיה ),(51.3.1985

המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

הםבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /994שנ־ז

בענין ירושת המנוחה ביילה גרויםרישזםטדמן ,שנפטרה
ביום כ־ט בשבט התשב־ז ) 997ו,(6.2.
המבקשים :בניה ובתה.

תיק /885שניז
בענין ירושת המנוח שמעון פייג ,שנפטר ביום כ״ז
בסיון התשניז ),(1.7.1997
המבקשים :בנו ובנותיו.

תיק /999שנ־ז
בענין ירושת המנוח תנן גילמן ,שנפטר ביום א׳ בניסן
התשנ־ז ),(6.4.1997
המבקשות :אשתו ובנותיו.
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תיק /891שניז
בענין ירושת המנוח גד מצר ,שנפטר ביום י״ב בטבת
התשנ־ז )996ז/22.12.
המבקשים :אשתו ,בנו ובנותיו.

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ־ז2.9.1997 ,

תיק /810שנ־ז

בית ויין הרבני האזורי בצפת

בענין ירושת המנוח יוסף סנדרוסי ,שנפטר ביום כ־א
בסיון התשג־ז ),(26.6.1997

הודעות)המשף
תיק /909שנ׳ז

המבקשים :בניו.

בענין ירושת המנוח צדוק טריגר ,שנפטר ביום ב־ו

תיק /812שנ*ז

באייר התשנ־ז),(2.6.1996

בענין ירושת המנוח יונדב מזרחי ,שנפטר ביום טיו

המבקשים :אשתו ,בניו ובתו.

באייר התשנ־ז ),(223.1997
תיק /786שנ־ז

המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

בענין ירושת המנוח איזו קושמרו ,שנפטר ביום ח׳
בכסלו התשליו ,s)02.1z.7

תיק ו/83שנ־ז
בענין ירושת המנוחה נזימה נפתלי ,שנפטרה ביום ד׳
בתמוז התשנ״ז ),(9.7.1997

המבקשים :בניו.
תיק 762׳׳שנ־ז

המבקשים :בניה ובנותיה.

בענין ירושה המנוחה ריטה םמליאנםקי ,שנפטרה ביום
י־ג באדר א• התשנ־ז ),09.2.1997
המבקש :בעלה.
תיק ב/76שנ־ז
בענין ירושת המנוח דוד מימון ,שנפטר ביום י־א בסיון
התשנ׳׳ז ),06.6.1997
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

בענין ירושת המנוח יצחק נג׳אתי ,שנפטר ביום כ־ח
בשבט התשמ־ט ),(3.2.1989
המבקשים :אשחו ,בנו ובנותיו.
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בקשות לפירוק תגרות על ידי ביו* המשפט
תיק /776שניז

בענין ירושת המנוחה חלי נעימה ,שנפטרה ביום י׳ז
באדר א׳ התשניז ),(24.2.1997

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי ד43/9ו
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו,

המבקשת :אחותה.
תיק /797שנ־ז
בענין ירושת המנוחה הגר אלון ,שנפטרה ביום ט*ז
באדר א׳ התשנ־ז ),(23.2.1997
המבקשים :בעלה ובנה.
,

תיק /847שנ־ז

תיק /804שג־ז
בענין ירושת המנוחה פנינה חן ,שנפטרה ביום ז׳ באדר
א׳ התשנ־ז ),0 4.2.1997
המבקשות :בנותיה.
תיק /807שנ־ז
בענין ירושת המנוח מרדכי משה ,שנפטר ביום ט־ו
באייר התשנ־ז ),(22.5.1997
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /808שנ־ז
בענין ירושת המנוחה עליזה סרפטי ,שנפטרה ביום ביה
בחשון התשנ־ז ),(6.11.1996
המבקשים :בעלה ,בניה ובנותיה.

ילקוט הפרםומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז2.9.1997 ,

ובענין פירוק חברת אלותרס בע*מ,
והמבקשים :איאן בראק ואחי ,עיי ב־כ עו־־ד ריצ׳ארד
אח ,מרח׳ קח היסוד  ,8ירושלים  ,92101טל׳ ,02-639866
665839־ .02
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19ביוני 997ו הוגשה
בקשה לבית המשפט המחחי בירושלים לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  9באוקטובר 997ו בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צי בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
אח ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המעןהנ״ל לא יאוחר משעה
 13.00ביום  2באוקטובר .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ריצארד אוץ ,עו־ד
בא־כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתליאביב־־יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 280/97

תיק אזרחי 251/97

בענין פקודה החברות ]נוסח חדש[ .התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת צמיגי רעים ) (1989בע״מ,
והמבקשח :הגיפור ) (1975בע׳׳מ ,ע״י ב׳׳ב עו״ד גדיאל
בלושטיין ,מרח׳ יגאל אלון  ,114חל־אביב .67443
נמסרה בזה הודעה ,בי ביום  21במאי  1997הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק אח החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  14בדצמבר  1997בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לחמוך במחן צז בעני! הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאהד שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום  7בדצמבר .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור' המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדיאל בלושטיץ ,עו־׳ד
בא־ כוח המבקשת

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשבדג983-ו,
ובענין פירוק חברת נור פרסום חוצות )ייצור והפקה(
בע״מ בפירוק זמני מפעיל ע״י המפרק הזמני המפעיל עו״ד
ישי ביה און,
והמבקשת :הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ,
ע״י עוה׳׳ד ישי ביה און ו/או גיל הירשמן ו/או יוסף גרינשפן
ו/או רן גולדשטיין ו/או אדיר לשם ,ממשרד עוה״ד י׳ ביח
און דשות׳ ,מבית ״אגיש רבד״ ,רח׳ נח מוזס  ,13תל־אביב
 ,67244טלי 6912944־ ,03פקס׳ 2949ו69־.03
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7ו באפריל  1997הוגשה
בקשה לביח המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביח המשפט
היושב בדין ביום  30באוקטובר  1997בשעה .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 למפרק הזמני המפעיל הודעה על רצונו
זה.
אח ההודעה יש למסור למפרק הזמני המפעיל ,או
לשלחה בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא
יאוחר משעה  13.00ביום  29באוקטובר 997ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המפרק הזמני
המפעיל ,תמורת תשלום ,העתק מבקש הפירוק.

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 311/97

ישי בית און ,עו־ד
מפרק זמני מפעיל
בא־כוח המבקשת

בענין פקודת ההברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת חיים אמיתי ) (1994בע־מ,
והמבקשת :אילנית צ׳צקס ,ע״י ב״ב עו־ד מ׳ רובין ,מרח׳
הר הצופים  ,38חולון ,טלפקס׳ 5591006־.03
נמסרה בזה הודעה ,כי .ביום  2ביוני  1997הוגשה
בקשה לבית המשפט המתוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכדח לעיל ,וכי בקשת פירוק זו הישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  26בנובמבר  997ו בשעה .08.30
כל נושה או משתהף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעח הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
אח ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  19בנובמבר .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מ׳ רובץ ,עו׳׳ד
בא־כוח המבקשת
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
עווי פירוק ,מינוי מנירקים והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודור*
השיתופיות )להלן  -הפקודה( ,אני מצווה בזה על פירוק
האגודות:
)ו( קואופרטיב עובדי ומובילי בשר בפתח־תקוה והשרון
בע״מ )מס׳ האגודה2 :־001230־,(57
אי לזאת ובתוקף סמכוחי לפי סעיף  48לפקודה אני
ממנה למפרק את עו׳׳ד ראובן הלה מרח׳ הארבעה ,24
תל־אביב .61071
)(2

קיבוץ חריש )מסי האגודה2 :י002753־,(57
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודה אבי
ממנה למפרק את עו׳׳ד אמיר גנז ,מרת׳ לאונרדו דה
וינציי 3ו ,תל־אביב .61400

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב החשנ״ז2.9.1997 ,

לפי תקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,התשמ״ד-
 ,1984נדרש כל בעל הביעה מאגודה להגיש את תביעתו
בכחב למפרק הוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו לפי
המען הנ״ל.
לפי סעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר אגודה לערער
על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך חודשיים מיום
פרסומו ברשומות.
ט׳ באב התשנ׳׳ז ) 12באוגוסט (1997
אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס האגודות
השיתופיות
אני מודיע בזה ,שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו יימחק שמה של האגודה שלהלן מפנקס האגודוח
השיתופיות ,והאגודה תבוטל ,אלא אם כן יראו לי תוך
המועד הנ׳׳ל סיבות המחייבות אחרת:
שם האגודה :אגודת ותיקי הרצליה למפעלי תרבות ,חינוך,

הודעה על רישום אגודה שיתופית
להלן נתונים בעניין אגודה שנרשמה:
השם :שבולת בנגב  -אגודה שיתופית בע״מ,
מס׳ האגודה :ו־003423־.57
המען :רהט ,שכונה  ,34בית  29ו.
תאריך הרישום.12.6.1997 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :אספקת מים.
ז׳ באב התשנ״ז ) 10באוגוסט (1997

רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם
השם הקודם :מפעל יבוש אספסת למשקי ביה שאן אגודה
חקלאית שיתופית בע־מ.
השם החדש :שאן  -מפעלים אזוריים אגודה חקלאית
שיתופי ה בע׳׳מ.
מסי האגודה4 :י205ו00־.57
ז׳ באב התשנ״ז ) 10באוגוסט (1997

הודעות מאת הכתם הרשמי

ז׳ באב התשנ־ז ) 10באוגוסט (1997
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרק
בתקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
לתקנה  7לתקנות האגודות
ובהתאם
השיתופיות,
השיתופיות )פירוק( ,התשמ״ד ,1984-אני מבטל בזה את -
)ז(

מינויה של עו־ד לאה רוזנטל־פוגל ,מרח׳ מקור היים ,35
תלפיות ,ירושלים  ,93485במפרקת האגודה אחז -
אגודה שיתופית חקלאית בעמק זבולון בע׳׳מ )תיק מס׳
6־002440־ (57וממנה במקומה את עו־ד טל בדאון ,מרח׳
מקור חיים  ,35ירושלים .93465
צו הפירוק ניתן ביום 27.1.1997
הפרסומים  ,4494התשנ׳׳ז ,עמי .2322

)(2

ופורסם

בילקוט

מינויה של ע ר ד לאה רוזנטל־פוגל ,מרח׳ מקור חיים ,35
תלפיות ,ירושלים  ,93485כמפרקת האגודה ניסנית -
אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע׳׳מ
)תיק מס־ 9־סס0029־ (57וממנה במקומה את עו־ד טל
בראון ,מרח׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465
צו הפירוק ניתן ביום  996ו&27.
הפרסומים  ,4443התשנ־׳ו ,עמ׳ .4876

אורי זליגמן

רשם האגודות השיתופיות

צבור אגודה שיחופיח בע־מ.
מסי האגודה6 :־ .57-000035

א1רי זליגמן

ופורסם

בילקוט

י׳ באב התשניז )3ו באוגוסט (1997
אורי זלממן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ־ז2.9.1997 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

עו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
פח351/ו ,ת״א 82/96ו
שם החברה :טחנות בחבל קסיף בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח־׳פ 4־119560־ו.5
מען משרדה הרשום :רדד  ,17057ירושלים.
תאריך הגשת הבקשה.21.3.1996 :
תאריך מתן צו פירוק997 :ו.7.נ.
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ג׳ בכסלו
התשנ־ז ) ,(2.12.1997במשרדי הבונס הרשמי ,רה׳ בית
הדפוס  ,11ירושלים :נושים בשעה  ;09.00משתתפים
בשעה .10.00

הודעה על מתן צווי פשיטת דגל
פר 3527/־3526
שמוח החייבים ,תיאור ומענם .1 :לקס איטיה ,ת׳׳ז :69730372
 .2לקס אליהו ,ת׳׳ז  ,59015214חשמלאי  -מרח׳ משאת
משה  ,1ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת״א .191/96
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ בטבת התשנ־ז ).(16.12.1996
תאריך ממן צווי כינוס :כ־ו בטבת התשנ״ז ).(5.1.1997
תאריך מתן צווי פשיטת רגל :כ־ב בתמוז התשנ־ז
).(27.7.1997
נדו באב התשנ־ז ) 18באוגוסט
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שלטה אקםנהבדלר
סגן הכונס הרשמי
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בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

צווי כינוס ואםיפה ראשונה
פר11998/
שם החייב ,חיאורו ומענו :פנחס אורן ,ת׳׳ז  ,29690054ניהל
סופרמרקט ,רח׳ בארי  ,24ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי :חל־אביב ,ת־א .110/97
תאריך הגשת הבקשה :י־ז באדר א׳ התשנ״ז ).(24.2.1997
תאריך מתן צו כינוס :נ׳ בתמוז התשנ׳׳ז ).(8.7.1997
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ר באלול התשנ״ז),(8.9.1997
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה 4ו,
תל־אביב.
פר11992/
שם התייב ,תיאורו ומענו :אוזן אברהם ,ת־ז  ,56030273מנהל
עסק לפחחות רכב ,רה׳ אחד העם  ,1בה ים.
בית המשפט המחוזי :תל־אביב ,ח־׳א .479/96
תאריך הגשת הבקשה :כ־ז בתשרי התשנ״ז ).(10.10.1996
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ בתמוז התשנ׳יז ).(8.7.1997
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ז־ באלול התשנ״ז),(9.9.1997
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה ,14
תל יאביב.
פר2002/ו
שם החייב ומענו :דוד יעל ,ת־ז  ,22286389רח׳ תניתה ,7
ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי :חל־אביב ,ח־׳א .430/97
תאריך הגשת הבקשה :י״ח בתמה התשנ־ז ).(23.7.1997
תאריך מחן צו כינוס :ב־ט בחמוז התשנ־ז ).(3.8.1997
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח׳ באלול התשנ׳׳ז
) ,(10.9.1997בשעה 3.30ו ,במשרדי הכונס הרשמי ,רה׳ בן־
יהודה  ,14הל־אביב.
פר11999/
שם החייב ,תיאורו ומענו :האשל יוסף ,ת־ז  .12203089ניהל
עסק לשיווק חומרי ניקוי ,רח׳ אבני נזר  ,27מודיעין.
בית המשפט המחוזי :תל־אביב ,ת־׳א .290/94
תאריך הגשת הבקשה.5.10.1994 :
תאריך מתן צו כינוס :ג־ בתמוז התשנ־ז).(8.7.1997
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט׳ באלול התשנ״ז
) ,(11.9.1997בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן־
יהודה  ,14תל־אביב.
פר12000/
שם החייבת ומענה :האשל פאולינה ,ת־ז  ,12203097רה׳
אבני נזר  ,27מודיעין.
בית המשפט המחוזי :תל־אביב ,ת״א .291/94
תאריך הגשת הבקשה.5.10.1994 :
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ בתמוז התשנ׳׳ז ).(8.7.1997
היום והמקום לאטיפה ראשונה; ט׳ באלול התשנ־ז
) ,(11.9.1997בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן־
יהודה  ,14תל־אביב.
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הודעה על ביטול צו בינים
פר519/וו
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרקש יהושע ,ח־ז ,65991830
חקלאי ,מושב גמזו  9ו.
בית המשפט המחוזי :תל־אביב ,תיק אזרחי ,547/92
תאריך מתן צו כינוס.14.11.1993 :
סיבת הביטול :הסדר.
תאריך הביטול :ד׳ בתמוז התשנ״ז ).(9.7.1997

הודעה על הכרזת פשיטת רגל
פר7/ם17ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :פורטנוי אמנון ,תי׳ז  ,8905069סוחר.
רה׳ עוזיאל  ,3הל־אביב.
ביח המשפט המתוזי :תל־אביב ,ת־א .388/95
תאריך צו בינוס.5.5.1996 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י־א בתמוז התשנ׳׳ז ).(16.7.1997

הודעות על מתן צווי הפטר
פר11138/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלע ידידיה ,ת׳׳ז ,579362963
חקלאי ,מושב נחלים ו ,10מושב נחלים.
בית המשפט המחוזי :חל־־אביב ,חיק אזרחי .1492/99
תאריך מתן צו כינוס.22.10.1989 :
סוג ההפטר :הפטר חלוט.
תאריך צו ההפטר :ג׳ בניסן התשנ־׳ז ).(10.4.1997
פר139/וו
שם החייב ,תיאורו ומענו :נתנאל סלע ,ת״ז ,58697434
חקלאי ,נחלים  ,18מושב נחלים.
בית המשפט המתוזי :תל־אביב ,תיק אזרחי .1493/89
האריך מחן צו כינוס.22.10.1989 :
סוג ההפטר :הפטר חלוט.
האריך צו ההפטר :נ׳ בניסן החשנ״ז ).(10.4.1997
ב׳ באב החשנ־ז ) 5באוגוסט
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סגן הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בחיפה

צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
פת ,3595/תיא 1058/96
שם החברה :בז טכסטיל  1994בע־׳מ  -בפירוק.
מם׳ החברה :ח״פ 9־195561־.51
מען משרדה הרשום :ת׳׳ד  ,1294עוספיה.
תאריך הגשת הבקשה.13.10.1996 :
תאריך מתן צו פירוק.15.6.1997 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ז׳ באלול
התשנ־ז ) ,(9.9.1997במשרד הכונס הרשמי ,דחי חסן
שוקרי  ,2היפה :נושים בשעה  ;09.30משתתפים בשעה
 ,10.00טל׳ .8621103
י־א באב התשנ־ז ) 14באוגוסט (1997

לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

תאריך ההחלטה :י׳ באב החשנ־ז ) 3.&1 997ו(.

בבית המשפט המחוזי בבאד־שבע

צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
פח0/ז ,22ת״א  ,1535/96פרסום 151/97
שם החברה :ש.א.נ .דרום בע־ם.
מס• החברה :ח׳׳פ 3־007845־.51
מענה הרשום :רה׳ מורדי הגיטאוה  ,65באר־שבע.
תאריך מתן צו הפירוק :כ״ג בניסן התשנ־ז ).(30.4.1997
מועדי האסיפות הראשונוח ,השעה והמקום :ד׳ בחשון
התשנ״ח ) ,(4.11.1997אצל הכונס הרשמי ,שר׳ ש ד ר ,33
בית נועם ,באר-שבע :נושים בשעה  :10.30משתתפים
בשעה .11.00

מהות הנכס :בספים.
הבעלים:
ו.
.2

הנעדר הרמן באני;

.3

הנעדר גולדמן יצחק:

.4

נעדר סלם מרצלו ומרגריטה:

.5

נעדרים לויט שמואל וריטה:

.6

נעדרים אמבש קרלוס ואליזה:

ד.

נעדרים קמלמצר מיגואל וקלרה;

.8

נעדר קפלן מריו גובס:

.9

ביטול צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
פר/ד ,576מס׳ 148/97
שם החייבים ,תיאורם ומענם :כהן יהודה ,תיו ,054104-682
שכיר :כהן רחל ,ת־׳ז  ,057850448שבירה  -רח׳ משה׳׳ב
 ,64/3נתיבות.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,ת״א ) 39/91פר/
.(5767
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באייר
התשנ׳׳א ).(17.4.1991
תאריך ביטול עו כינוס ופשיטת רגל :ה׳ בתמוז התשנ־ז
).(10.7.1997
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

הנעדרת הוכגלתטר אסתר:

נעדרים גלנץ מאוריציו ואלדו;

.10

נעדרת גאמרניק פניה:

.11

נעדר מאהלר דוד:

.12

נעדר מריאש יצחק:

.13

נעדרים שצווימר ליאון ורחל;

.14

נעדר רוזנטל לואיס:

.15

נעדר פפרניק הנרי:

.16

נעדרים אטיאס מיאורה ,ת״ז 2־3ו4728ו ,0וסולומוביץ
לאופולד ,ת״ז 6־1472816ס.

.17
 8ו.

נעדר ברטולד רוטשילד;
נעדרת בלום אליזבט.

י״א באב התשנ־ז )4ו באוגוסט 0997
שמואל צוד
האפוטרופוס הכללי

הודעה על כוונה להבריז דבידנד ראשון
ח־א  ,498/91פר ,5898/מסי 52/97ו
שם החייב :אלברט בן סעד1ן.
תעודת זהות; .06715932
המען :רה׳ שמואל הנביא  ,7/15קרית־גת.
משלח יד :שביר.
שם הנאמן ומענו :הכונס הרשמי ,שד• ש ד ר  ,33ביח נועם,
באר־־שבע.
סוג הדביבנד :דין רגיל.
ט־׳ז באב התשנ׳׳ז ) 19באוגוסט (1997
י

שושנה אנקוד־שניד
סגן הכונס הרשמי

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,החשל״ח976-ו
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפס בקשה לתת לו צו
ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל ארם הרועה*
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו
ברח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמך בתצהיר ומפרט אח נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך
שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
־

נכסי עזבונות:
המנוחה קרימר חנה בת חיים ,ת׳׳ז 8־431890ו־.3

הודעות מאת האפוטרופוס הכלל»
הודעה על ניהול נכסים עזובים

נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
ו.

אלן גדג• יורש בעזבון המנוחה גדנ׳ עארל אדמונד חזק,
ת״ז 6־;30366127

לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,החשל־ח1978-

.2

ויצברג באבה ,מצפת:

בהתאם לתקנה )12ב> לתקנות האפוטרופוס הכללי
)טדרי דין וביצוע( ,התשל״ח978-ו ,אני מודיע בזה כי
בהתאם לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטחי
לנהל את הנכסים העזובים ׳השייכים לבעלים המפורטים
ברשימה שלהלן ללא צו ניהול:

.3

יכנקו םיגמונד ,ת׳׳ז  ,314318924מפתת־תקוה.

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ״ז 997 ,ו2.9.

ז־ באב התשנ־׳ז)0ו באוגוסט (1997
לבנה בר־עוז
סגן האפוטרופוס הכללי

ו 341

בנק ישראל
מאזן ליום  31ביולי 1997
)מיליוני שקלים חדשים(

נכסים

ביאור

תביעות כלפי חוץ לאדץ
מטבע חוץ וניירות ערך
במטבע חוץ

1

30.6.97 31.7.97

התחייבויות וההון

ביאור

30.6.97 31.7.97

שטרי כסף ומיגות במחזור

10,000

9,738

63,604

63,827

התחייבויות לחוץ לארץ
מוסדות כספיים בינלאומיים

643

666

אשראי לממשלה
חוב ארוך מועד

7,458

7,459

פיקדונות הממשלה

2

27,561 29,592

הלוואות
מוניטריות
אחרות

3,252
124

3,376

1,123
126

פיקדונות התאגידים הבנקאיים

3

35,559

1,249

ניירות עדך

5,09$

4,951

פיקדונות וחשבונות אחרים

1,413

1,616

הון הבנק

חשבונות אחרים

79,102 80,946

4

37,097

3,544

5,508

70

70

80,946

79,102

ביאוריים:
1
:

יתרות מטבע חוץ במיליוני דולרים
שעי '3־ג שיל וולד *זי־ה־כ

17,967

3,5400

17,794
3.5S1Q

פיקדונות הממשלה:
פיקדונות הממשלה למימון התקציב
פיקדונות אחרים
פיקדון בגין מכירות מק״מ לציבור
סך הכול

10,024
1,620
17,948
29,592

8,51a
1,642
17,401
27,561

פיקדונות הממנילה למימון התקציב:
פיקדון שוטף בש״ח
פיקדון שוטף בסט״ח
פיקדון בגין גיוס הון בערמת ארה״ב
פיקדון סיוע כלכלי מארה״ב
י ד פיקדונות הממעילה למימון התקציב

2,855
1,009
5,111
1,049
10,024

1,214
1,002
5,151
1,151
8,518

פיקדונות אחדים:
פיקדון לייצוג שערים
פיקדון אחר במט״ח
סן פיקדונות אחרים

382
1,238
1,620

ק8נ
1,255
1,642

5412

3

פ<קיונווג התאגידים הבגקאיימ:
פיקדונות במטבע מקומי
פיקדונות במטבע חוץ
סן הכול

29,912
7,175
37,097

23,238
7,321
3S,5S9

פיקדונות במטבע מקומי:
פיקדונות עו״ש
פיקדונות לזמן קצונ
סן פיקדונות במטבע מקומי

2,422
27,500
29,912

2,738
25,500
28,238

פיקדונות במטבע חוץ!
כמד חובת מילות
פמ״ח
פמ״ח פיצויי•
ווילות מעינית במטבע חוץ
לזך חלקי
פיקדונות חופשיים
י ז פיקדונות במטבע חוץ

2,174
22
4,875
7,071
104
7,17S

 4מזה :חוזי החלף)ש״ח-דולר( עם
התאגידים הבנקאיים
קבלת דוהרים מהבכקי•
מסירת שקלים לבנקים
קבלת דולרים מהבנקים ובמונחי (5

5,487
)(5,526
1,550

1,940
58
4,385
6,883
438
7,321

i
י

6,277
)(6,03 L
1,750

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ־ז2.9.1997 ,

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,החשי-ד1954-
בההאם לסעיף (1)58.לחוק בנק ישראל ,החשי״ד 1954-י,
מחפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳ באב החשנ״ז)13
באוגוסט  997ו(:
בשקלים חדשים
א.

סך כל המטבע במחזור
ביום  13באוגוסט 1997

ב.

סך כל המטבע במחזור
10,040,044,717

העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון

ד.

אילנה שלום ,המפרקת

10,139,031,265

ביום  6באוגוסט 1997
ג.

החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ ,1983-1בי באסיפה הכללית
שלא מן המנין של בעלי המניות בחברה ,שהתקיימה כדין
ביום  ,12.8.1997לאחר שמנהלי החברה הגישו ביום 10.8.1997
הצהיר יבולה על פי סעיף  322לפקודה החברות ולאחר
שבעלי המניות ויתרו על הצורך בקבלת הודעה מוקדמה של
ו 2יום ,נתקבלו ההחלטוח המיוחדות לפרק את החברה
בפירוק מרצון ולמנוה אח אילנה שלום ,ח״ז  ,051217651מרח׳
אשכול  ,15הוד השרון ,כמפרקת החברה ,ולהקנוח לה את
כל הסמכויות של מנהלי החברה במהלך הפירוק ,ולצורך כך
לחתום על כל הסכם ,שטר ומסמך הדרושים למימוש
ולהפעלת הסמכויות כאמור.

98,986348
10,139,031,265

הנכסים במטבע חוץ

י׳ באב התשנ״ז ) 3ו באוגוסט (1997
אבנר הלוי
משנה למנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי־ד1954-
בהתאם לסעיף )58ו( לחוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו',
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳׳ז באב התשנ״ז
) 20באוגוסט :(1997
בשקלים חרשים
א.

סך כל המטבע במחזור
ביום  20באוגוטט 1997

ב.

סך כל המטבע במחזור
במם  13באוגוסט 1997

ג.

העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון

ד.

הנכסים במטבע חוץ

10,108,465,306
10,139,031,265
-30,565,959

קאושבי את מימון בע״מ
)בפירוק מרצון(
)ח־פ 058266*1־(51
הודעה בדבר אסיפה כללית סופית
־ נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-על אסיפה כללית
סופית של החברה הנ־ל ,שתתקיים ביום  ,25.10.1997בשעה
 ,10.00במשרד עו׳׳ד יוסי פינטו ,רה׳ צ׳לנוב  ,37תל־אביב,
לשם הגשת דו־ח סופי של המפרק לפי סעיף  338לפקודה
האמורה.
יוסף מלמד .ה מ פ p

סדן בית הועאה לאוד בע׳׳מ
)ח״פ 38653־(51
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיפים  118ו־ (1) 319לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית
שלא מן המנץ של החברה הנ״ל ,שנתקיימה ביום 22.5.1997
במשרדה של החברה ,בשד׳ דוד המלך ו ,חל־אביב,
התקבלה החלטה מיותרת לפרק מרצון את החברה ולמנוח
את דוד סדן ,תת  ,866627למפרק של החברה.

10,108,465,306

דוד סדן ,המפרק

י״ז באב החשג׳׳ז ) 20באוגוסט  997ו(

י

ס״ה החשי״ד ,עמ׳ .192

אבנר הלוי
משנה למנהל מתלקת המטבע

)ח־פ 6־031825־(51

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
סיינארט  -אומנות בשילוט בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
}ח׳׳פ 4־217495־(51

ניחנה

בזה

בהתאם

לסעיף 118

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשנ׳׳ז2.9.1997 ,

הודעה על אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,על אסיפת נושים של החברה אשר
תתקיים ביום  ,25.9.1997בשעה  ,16.00במשרד עו״ד השובה,
ברחוב סמילנסקי  ,1נתניה ,וזאת עקב פירוק מרצון של
החברה אשר לא ניתנה לגביו הצהרת כושר פרעון על פי
סעיף  322לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,החשמ־ג.1983-
בדיגייט תשובה ,עו׳׳ד
באח כוח המפרק

הודעה על פירוק מרזנץ ומינוי מפרק
הודעה,

חברת חלקה  70בגוש  8256בע״מ

לפקודת

5413

נכסי תעשיות גבור בע״מ

הודעה מאת מערכת רשומות

הודעה על אסיפה סופית

דמי התימה למנוי שנתי

)בפירוק מרצון(

להלן טבלה המכילה פירוט הרשומות לפי מדורים
ומחירם בשקלים חדשים:

ניהנה בזה הודעה ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתקיים ביום  ,27.10.1997בשעה  ,08.00במשדרי גבור םברינה
מפעלי טקסטיל בע׳׳מ ,ברח• הבדר ,אזור התעשיה נתניה,
לשם הגשת רו׳ח הפירוק ומחן ביאורים עליו.

מחיר
מרור

א׳ לקם ,המפרק

הפירוט

בשקלים חדשים

א׳

ספר החוקים ,קובץ התקנוח,
שיעורי מק״ח ,חיקוקי שלטון
מקומי ,הצעוח חוק ,ילקוט
הפרסומים

,375ו

ב׳

ספר החוקים ,קובץ התקבוח,
הצעות חוק ,ילקוט הפרסומים

, 226ו

ג׳

ספר החוקים ,קובץ ההקנוח,
ילקוט הפרסומים ,שיעורי מק״ח

1,065

ד׳

ספד החוקים ,קובץ התקמח,
חיקוקי שלטון מקומי ,ילקוט
הפרסומים

,172ו

ה׳

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
ילקוט הפרסומים ,שיעורי מק״ח,
היקוקי שלטון מקומי

1,284

ו

קובץ התקנות ,ספר החוקים,
ילקוט הפרסומים

984

זי

ספר החוקים ,קובץ התקנות,

777

ח׳

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
חיקוקי שלטון מקומי

720

ט׳

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
חיקוקי שלטון מקומי ,שיעורי מק״ח

775

י'

ספר החוקים ,קובץ התקנות

516

י־׳א

חיקוקי שלטון מקומי

613

י״ב

קובץ תקנות שיעורי מבס

390

י*ג

ילקוט הפרסומים

516

ו״ך

הצעות חוק ,ספר החוקים

474

ט־ו

ספר החוקים

390

ט״ז

הצעוח חוק

390

י׳׳ז

חוקי תקציב והצעות חוקי תקציב

200

י־ח

יומן הפטנטים

1,029

יומן סימני מסחר

280

כתבי אמנה

355

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
הצעות חוק

840

חברת חלקה  25בגוש  6213בע״מ
)בפירוק מרצון(
)הי׳פ 9־32ו021־(51
הודעה על אסיפה ם1פית
ניתנת בזה הודעה ,כי אסיפה כללית סופית של
ההברה הנ״ל תתכנס ביום  9ו באוקטובר  997ו ,בשעה ,09.00
במשרד עו״ד רזומוב ,שדי רוטשילד  ,111תל־אביב ,על מנת
להגיח לפני האסיפה אח הדו״ח הסופי של מפרק החברה
ולהסבירו.
כל בעל מניות של החברה זכאי להשתהף באסיפה
הנ־ל.
דניאל רזומוב ,עוי׳ד ,המפרק

י.י.פ.מ .ייזום והשקעות בע״מ
)ח־פ 5־194337־ו(5
הודעה על פירוק מרצון
נמסרת .בזאת הודעה ,לפי סעיף ו)32א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשבדג983-ו ,כי ביום 10.2.1997
קיבלה החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה
מרצון.
יעקב פלוטקה ,מנהל

יעקב מדקוביץ ,מנהל •

אצל עו׳׳ד ברינט יוסף ,רח׳ אבן םינא  ,16חיפה ,33111
טלי 8679111־.04

חברת פלבורג ) 985ו( בע״מ
)בפירוק מרצוq
)ח׳׳פ 7־105887־ו(5

י־־ט
כ׳

הודעה על אסיפה סופית

ב״א

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו ,על אסיפה כללית של החברה
הנ־ל ,שתתקיים ביום  ,26.10.1997בשעה  ,10.00במשרדה של
החברה ברח׳ אליהו איתן  ,20אזור תעשיה חדש ראשון
לציון ,לשם הגשח דו״ח סופי של המפרק.
עמי ישי ,המפרק

5414
ה מ ח י ר  7.44ש ק ל י ם ח ד ש י ם

שיעורי מק״ח

1
ן

המנוי ירשם לשנה מי1ם קבלת התמורה.
דף רשומות מחירו  0.62שקל חדש.
המען למנויים :משרד הבטחון  -ההוצאה לאור ,רח׳
החשמונאים  ,107חל־אביב  ,67133טל׳ 5655947־.03

ילקוט הפרסומים  ,4563ל׳ באב התשב־ז2.9.1997 ,
0334-2980
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סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

