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עמוד
הודעות על קביעת ממלא־ מקום של שרים

178

הודעה על מינוי רשם של בית משפט

178

הודעה על מינוי שופט

178

הודעות על מינוי חוקרי נוער לפי חוק לתיקון דיני הראיות
)הגנת ילדים(

178

הוראות כדבר פטור לגבי תלמידים כמוסדות חינוך
מסויימים
הודעה על מינוי מועצת המכון למורשת דוד בן גוריו!
אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

194

הודעה על מינוי נציגה של ארגון נשים וממלאת מקומה
194

במועצה הארצית לתכנון ולבניה
הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לפי פקודת העיריות . .
הודעה על הצורך בשיקום מחצבות

195

178

הודעה בדבר קביעת תקנים

195

•

179

תמצית תקציב רגיל )מעודכן( של עיריות לשנת הכספים

. .

179

הודעה על מינוי ועדת השגה לדירוג כתי מלון ומענה - , .
הודעה בדבר מינוי חבר בועדת עדר לפי חוק הסעד )טיפול
במפגרים(

179

אישור בדבר תשלומים לקופת גמל במקום פיצויי פיטורים

180

הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה

180
180

צו הרחבה בענף היהלומים
הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית)עדות(

. .

היתר בענין רכישת שירותים רפואיים בחוץ לארץ

. .

הודעה בדבר מינוי מפקח על הבנקים
הודעה ביכר ניירות ערך חוץ מאושרים
מינוי רשות תמרור מקומית

מינוי ועדה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
. . .
)הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב(

195

179

הודעות בדבר הוצאת סדרות של איגדותחוב

עמוד

. . . .

187

195

1986
מינוי ועדת הסדר במקרקעין

196

הודעות לפי חדק התכנון והבניה

197

הודעות בתי המשפט

203

הרדעוח בתי הדין הרבניים

207

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

208

הודעות מאת המוציא לפועל

208
209

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

189

הודעות לפי פקודת השותפויות

189

הודעה לפי פקודת החברות

211

189

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

211

189

הודעות מאת הכונס הרשמי

212

*19

הודעות מאת הציבור

214

.

210

הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

הודעה על מינוי חוקרי נועד

לפי חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,מודיעים
כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה.הממשלה שממלא מקום
• ראש הממשלה ושר ה ח ח יכהן כממלא מקומו ש ל שר הבסחון
מיום י״ג באלול התשמ׳יז) 7בספטמבר  (1987עד שובו ש ל ש ר
הבטחון לארץ.

לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(,
התשט׳׳ו1955-

1

י״ד באלול התשמי׳ז ) 8בספטמבר (1987
אליקיס רובינשטיין
)חמ (3-57
מזכיר הממשלה

הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות
)הגנת ילדים( ,התשט״י. 1935-ולאחר התייעצות בועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור ,אני ממנה לחוקרי נוער את רונית
שם־םוב ,זהבה קורן ,תמר קניספל ,רות ירושינסקי ,יורם
בן־עמי ,צבי ידוב נסלמן.
1

/

כ׳יה בסיון התשמ׳יז ) 22ביוני (1987
)חמ (3-401

אכרהפ שריר
ש ר המשפסיס

ם״ח התשט׳׳ו ,עמ׳  :96התשכ״א ,עמי  :20התשכ״ג ,עמי .9

1

לפי חוקייםוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,מודיעים
כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה ש ש ר המדע
והפיתוח יכהן כממלא מקומו ש ל ש ר הבינוי והשיכון מיום ט״ז
באלול התשמ״ז) 10בספטמבר  (1987עד שובו ש ל סגן ראש
הממשלה ושר הבינוי והשיכון לארץ.
1

ט״ז באלול התשמ״ז ) 10בספטמבר (1987
אליקיפ רובינשטיין
)חמ (3-57
מזכיר הממשלה
סייח התשכ״ח ,עמ׳ .226

הודעה על מינוי חומרי נוער •
לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(,
התשט״ו1955-
כתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחזק לתיקת דיני הראיות
)הגנת ילדים( ,התשט״ו ,1955-ולאחר התייעצות בועדה שהוק
מה לפי הסעיף האמור ,אני ממנה לחוקרי נוער את המפורטים
להלן:

1

שושנה סמך
יעל אורן
אורית איל
מאירה פנחסי
אסתר וינר
מנוחה מל
חווה ברקאי
נסים כהן
גלית סרוסי

הודעה על מינוי" רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ׳׳ד , 1984-אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )84א(
לחוק האמור ובאישור ש ר המשפטים ,מיניתי את מנחם בן־דוד,
שופט של בית משפט שלום ,לרשם של בית המשפט המחוזי
בנצרת מיום ז׳ באלול התשמ״ז) 1בספטמבר  (1987עד יום י״א
ב א ד י התשמ״ח ) 29בפברואר .(1988
1

כ״ד באב התשמ״ז )• 19באוגוסט (1987
מאיד שמגר
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון

יפה דניאל
תמנע יהלום
אסתר שבילי
דורית כרמל
רונית צור
ידכי שטרסברג
אסתר קליימן
דלית גרוםינג.

י ״ ג באלול התשמ׳׳ז ) 7בספטמבר (1987
)חמ (3-401

אברהם שריר
ש ר המשפטים

סייח התשט׳יו ,עמ׳  ;96התשכ״א ,עמי  :20התשכ״ג ,עמי .9

1

הודעה על מינוי• שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ׳׳ד , 1984-אני מודיע כ׳ בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי את
מנחם ^ ד ו ד  ,שופט ש ל בית משפט שלום ורשם בית המשפט
המחחי בנצרת לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחחי
בנצרת סיום ז׳ באלול התשמ״ז) 1בספטמבר  (1987עד יום י״א
באדר התשמ״ח ) 29בפברואר .(1988

הודאות בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך
מסויימיפ
לפי חוק לימוד חובה ,התש״ט1949-

1

ח׳ באב התשמ״ז ) 3באוגוסט (1987
)חמ (3-60
1

ס׳יח התשמ״ד ,עמ׳ .198

178

בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לחוק לימוד חובה,
התש״ט ,'1949-ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מורה כי
ההורים של ילדים ושל נערים ,וכן הנערים עצמם ,הלומדים
באופן סדיר במוסד החינוך המפורט להלן ,שאינו מוסד חינוך
מוכר ,יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי מעיף 4
לחוק האמור:

אברהם שריר
שר המשפטים
1

ס״ח התש״ט ,עמי .287
ילקוט הפרסומים  ,3495ד בחשון התשמ׳׳ח29.10.1987 ,

מסי .201/3
המקום :פחחיתקוה.
שם המוסד :בי״ס דרכי נועם.
מען המוסד :רח׳ המורים  ,9פתח־תקוה.
תקפה ש ל הוראה זו לשנת הלימודים התשמ׳יח בלבד.
ז׳ באלול התשמ׳יז ) 1בספטמבר (1987
יצחק נבון
)חמ (3-705
ש ר החיבור והתרבות

הודעה על מינוי מועצת המכון למורשת
דוד בו־גוריון
לפי חוק דוד בךגדריון ,התשל״ז1976-
אני מודיע כי בהתאם לסעיף  10לחוק דוד בךגורידן,
התשל׳׳ז ,'1976-נתמנתה מועצת המכון למורשת דוד בךגוריון
ח ה הרכבה:
חברים שמינה ש ד החינוך והתרבות:
מאיר אביזוהר
עדי אלדר
מרדכי ב ך פ ו ר ת
אריה בריק
שבתאי טבת
רננה לשם-בךגוריון
 .שמשון שושני.
חברים שמינתה אוניברסיטת בדגוריון:
חיים אילתה
ישראל  p־ א מ י ת י
לואים ברקופסקי
אברהם טמיר.
חברים שמינתה יד דוד בן־גוריוו:

אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט1969-
ב ת ו ק ף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מאשר כי חלקים של מקרקעין כמתואר
בתוספת ,הרשומים בלשכת רישום המקרקעין באר־שבע
כמקרקעי יעוד המהווים דרכים ,חדלו לשמש ליעודם וייהפכו
למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.
תוספת
הגיש

החלקה

שפח החלקה
במ״ר

הזזלק שוזז־ל
לשמש ל־עודו
כ3דר

סס־ מהלקה
הארעית
שבתכנית

2095

58

6,112

2,074

64

ח׳ באלול התשמ״ז ) 2בספטמבר (1987
)חמ (3-242

אברהם שדיר
ש ר המשפטים

י ס״ח התשכ״ס ,עמ׳ .259

הודעה על מינוי ועדת השגה לדירוג בתי מלון ומענה
לפי צו הפיקוח על.מצרכים ו ש מ ת י ם )בתי מלון(,
התשכ׳׳ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב לצו הפיקוח ע ל מצרכים
ושרותים)בתי מלון( ,ה ת ש כ ״ ז  , ^ ? -אני מודיע כי מיניתי את
המפורטים להלן לחברים בועדת ההשגה לענין הצו האמור:
1

משה מרון ,עו״ד  -יושב־ראש
משה ברנע
ויקטור אלבראנס י
מען הועדה :רח׳ המלר ג׳ודג׳  ,24ירושלים .94262
ז׳ באלול התשמ״ז ) 1בספטמבר (1987
אברהם שריר
)חמ (3-1000
שר התיירות
י
ק ״ ת התשכ׳יז ,עמ׳  :1159התשכ׳יז ,עמ׳ .1199
1

א ש ר בן־נתן
אלחנן ישי
משה שליט.

הודעה בדבר מינוי חבר בועדת ערר

חברים שמינתה החברה להפצת משנתו של דוד  p־ ג ו ר י ו ן
)כינוס ,הוצאה לאור והפצת כתביו(:
ישעיהו אברך
חיים ישראלי.
חבר שמינה קיבוץ שדה בוקר:

־לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ״ס־1969
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד)טיפול במפגרים(,
התשכ״ס ,'1969-אני ממנה את פקידת סעד אבידור דולי
כחברה בועדת ע ר ר לעניו החוק האמור.
מינויה של ארנה פ ו ר ח  -בטל.
2

שמואל מלמד.
מינוייפ קודמים למועצת המכון למורשת דוד בן־גוריון -
בסלים.
ר באלול התשמ׳׳ז ) 31באוגוסט (1987
יצחה נכוו
)חמ (3-1188
שר הדוינוך והתרבות

ההודעה בדבר מינוי ועדת ע ר ר  -תתוקן לפי זה.
3

כ׳ באלול התשמ״ז ) 14בספטמבר (1987
)חמ (2-228
מ ש ה קצב
שר העבודה והרווחה
י סייח התשכ״ט ,עמי .132
י׳׳פ התשמ׳׳ז ,עמי .2032
י׳׳פ התשמ״א ,עמ׳ .2977
2

1

ם׳׳ח התשל״ז ,עמ׳ .10

3495ילקוט הפרסומים

ו׳ בחשון התשמי׳ח987r.29.10 ,
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אישור בדכיר תשלומיפ לקופת ׳גמל במקופ פיצויי
פיטוריפ
לפי חוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים,
התשכ״ג ,'1963-אני מאשר כי תשלומי ביטוח חקלאי א.ש.
'הדדית בע״מ ,למקפת מרכז לפנסיה ולתגמולים בע׳ימ בעד
עובדיה ,יבואו במקום  72%מפיצויי הפיטורים.
כ״ט באב התשמ׳׳ז ) 24באוגוסט (1987
מ ש ה קצב
)חמ (3-327
שר העבודה והרווחה
ם״ח התשכ״ג ,עמי .136

לחוק האמור ,המרחיבים את תחולת ההסכמים הקבוציים
הכלליים האלה:
.1

הסכם קיבוצי כלל־ ) (7051/86שבין המרכז הארצי של
ארגוני הקבלנים והבונים בישראל ,לבין ההסתדרות
הכללית של העובדים בארץ ישראל ,הסתדרות פועלי
הבנין ,מיום י״ב בתשרי התשמ״ז) 15באוקטובר ;(1986

.2

הסכם קיבוצי כללי) (7040/87שביו לשכת התיאום ש ל
הארמנים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העוב
דים בארץ ישראל ,האגף לאיגוד מקצועי ,מיום י׳־ז באב
התשמ״ז ) 12באוגוסט  ,(1987בדבר ערכיו דמי נסיעה.

1

ה׳ באלול התשמ״ז ) 30באוגוסט (1987
מ ש ה הצב
)תמ (3-107
שר העבודה והרווחה

הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי׳׳ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז , 1957-אני מזדיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף 25
1

1

סי׳ח התשי״ז ,עמי .63

צו הרהבה בענף היהלומים
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז-ד195
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז ,'1957-אני מצווה כי תורחב תחולתן ש ל הוראות ההסכם
הקיבוצי הכללי שנחתם בין התאחדות תעשיני היהלומים בישראל בע״מ לבין ההסתדרות הכללית ש ל העובדים בארץ ישראל,
האגוד הארצי ש ל פועלי היהלומים ,ביום כ״א בחשון התשמ״ז ) 23בנובמבר  (1986ומספרו בפנקס ההסכמים הקבוציים הוא
 7008/87כמפורט בתוספת ,וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל בענף היהלומים ,למעט עובדים
ומעבידים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים.
תוהפת
ההוראות

המורחבות

בהסכם הקיבוצי הכללי בענף היהלומים יחולו השינויים האלה:
2

.1

אחרי סעיף קטן י ״ ג יבוא:
״י״ד) (1השלמת הכנסה .עובד אשר עבד את כל מכסת השעות בחודש והוא בעל ותק של  9חודשים לפחות יהיה זכאי
להשלמת הכנסה .תוספת הותק לא תיכלל בשכר המשולב לצורך חישוב השלמת הכנסה.״

.2

סעיף כי) (5יבוטל ובמקומו יבוא:
״כ׳) .(5כל עובד זכאי למענק בתשרי ובניסן  5 5 -ש״ח .גובה המענק יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי
יהיה המדד שפורסם ב־.15.9.86״

.3

סעיף כ״ה) (1-2יבוטל ובמקומו יבוא:
״ב״ה .בגדי עבודה ונעלי עבודה .כל עובד שעבד במפעל  6חודשים לפחות יקבל תלושי תמורה לביגוד והנעלה פעמיים
בשנה על חשבון המעביד בחודשים ינואר זיולי .סכום התמורה הכספית שיתבטא בערך התלוש הוא  100ש ״ ח והוא צמוד
למדד המחירים לצרכן .כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב־ .15.11.86הנזכר בסעיף זה חל גם על המתלמד.״

.4

בסעיף ט״ז ,אחרי סעיף קטן ) (4יבוא:
״) (5תוספת הותק ,חופשה שנתית וימי הבראה יחושבו על פי שנות עבודתו של העובד בענף היהלומים בכללותו.״

י ם׳יח התשי״ז ,עמי .63
י״פ התשמ״ז ,עמ׳ .292
2
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נספח א1/
תעריפי שכר עבודה ניםור )בשקלים חדשים(
רגילות )לאבן(

גודל האבן )קדט האבן(
1.00- 2.50
0.90- 0.99
0.80- 0.89
0.70- 0.79
0.58- 0.69
בקרט(
2.25- 1.75
2.75- 2.26
3.50- 2.76
4.50- 3.51
 4.51־ 5 . 5 0
6.50- 5.51
8.50- 6.51
 8.51־ 10.50
15.00 - 10.51
20.00 - 15.51
25.00 - 20.01
 - 25.01ויותר קטנות
גודל האבן בקרט
2.52
2.01
1.00
0.80
0.58

מי 5.00עד
מי 2.50עד
מי 2.00עד
מ־ 1.00עד
מ־ 0.79עד

קליוז׳ )לאבן(

49.66
49.66
41.07
35.27
32.14

אגורות  -לקרט
אגורות  -לאבן
אגורות  -ל א ב ן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן

49.66
49.66
41.07
38.56
34.94

אגורות  -ל א ב ן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן

28.30
26.18
24.64
22.75
22.48
21.31
20.49
19.59
י 18.18
!6.38
14.67
13.96

אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -ל א ב ן

31.17
30.03
28.30
26.70
26.18
25.01
23.56
22.48
20.90
19.67
19.30
18.89

אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -ל א ב ן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -לאבן
אגורות  -ל א ב ן
אגורות  -לאבן

הדבקה באגורות
8.13
5.82
5.72
4.81
4.51

אבנים בקרט
מ־2.75
מ־4.50
מ־6.50
מ־10.50
מ*20.00
מי20.01

עד 1.75
עד 2.76
עד 4.51
עד 6.51
עד 10.51
ויותר קטנות

4.42
4.Í2
3.91
3.74
3.59
3.46

זכויות למדביקה
.1

דמי נסיעות ובגדי עבודה ישולמו במלואם.

.2

ו ת ק  -א ש ״ ל ודמי הבראה ינתנו כדלקמן:
א.

מדביקה העובדת עד  3שעות ליום ועד בכלל תקבל

ב.

מדביקה העובדת יותר כד 3שעות עד  5שעות ועד בכלל תקבל .56

ג.

מדביקה העובדת מ־ 6שעות ומעלה תקבל בשלמות.

על אבנים בגטים ,קליבז׳ ,וצ׳יפם  -תוספת ש ל  20%של שכר האבן.

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״וו29.10.1487 ,
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נספח א2/
תעריפי שכר עבודה חיתוך )בשקלים חדשים(
גודל האבן
)קרט לאבן(

נפורות רגילות
אגורות לאבן

קפמ
אגודות לאבן

נסורות נ ל י כ ז
אגורות לאבן

81.25
70.18
61.64
55.46
51.25
46.60
40.04

132.12
114.33
100.38
90.80
83.74
75.23
65.76

81.25
70.18
61.79
55.46
51.25
46.60
40.04

35.47
32.80
29.79
29.45
28.58
28.13
27.26
27.11
26.88
26.17
25.88

57.65
53.53
48.23
47.60
46.66
45.68
44.33
44.01
42.99
42.01
40.79

39.55
38.03
36.10
35.47
34.54
33.53
33.13
33.01
32.80
32.49
32.30

1.01- 1.25
0.88- 1.00
0.76- 0.87
 0.75־0.61
0.51 - 0.60
0.41 - 0.50
 0.40־ 0 . 3 4
אבן בקרט
3.50- 3.00
4.00 - 3.51
 4.1־ 5 . 0 0
6.00- 5.1
7.00- 6.1
 7.1־ 8 . 0 0
 8.1־10.0
 10.1־ 1 2 . 0
 12.1־14.0
 14.1־17.0
 17.1ויותר קטנות

•

אבני צייפס תוספת 30%
מרקיזות
גודל האבן -
מי 1.50עד  2.00בקרט
מ־ 2.01עד  2.50בקרט
מ־ 2.51עד  4.50בקרט
מ־ 4.51ויותר קטנות

 160.40אגורות
 124.45אגורות
 111.91אגודות
 99.89אגורות

נספח א3/
תעריפי שכר עבודה )בשקלים חדשים(
קצוות
גודל האבן
אבן בקרט
1.00
1.26
1.51
1.67
2.01
2.51
3.01
3.51
4.76
6.01
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1.251.501.662.00 2.503.003.504.756.007.25-

למעלה
באגורות
75.44
67.23
58.59
51.50
41.35
35.41
29.72
27.65
25.18
23.15

טינות

ברלינדר

למטה י
באגורות

למעלה
באגורות

למטה
באגורות

למעלה
באגורות

למטה
באגורות

85.28
76.13
66.00
58.59
47.08
40.12
33.91
30.45
27.65
25.39

52.37
47.00
40.43
35.44
28.67
25.18
20.97
19.14
17.76
16.66

52.37
47.00
40.43
35.44
28.67
25.18
20.97
19.14
17-76
16.66

112.17
100.49
89.91
79.35
64.45
56.87
47.70
42.79
40.12
36.80

90.82
81.50
71.36
62.58
51.11
44.47
37.16
33.88
31.18
29.09

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון החשמ״ח29.10.1987 ,

למעלה
באגורות

גודל האבן
אבן בקרם

קצוות

20.53
18.85
18.24
16.00
15.33
14.05
13.06

 7.26־ 8 . 2 5
10-00- 8.26
 10.01־12.00
15.00- 12.01
20.00 - 15.01
25.00 - 20.01
 25.00ויותר קטנות

למנוה
באגורות

למעלה
באגורות

23.15
21.53
20.42
17.54
16.01
14.81
13.64

15.14
14.33
13.46
12.24
11.28
10.72
10.58

פינית

למסה
באגורות

למעלה
באגורות

15.14
14.33
13.46
12.24
11.28
10-72
10.58

33.60
31.53
29.72
29.06
29.06
29.06
29.06

בדלינדד

למסה
באגורות
26.39
25.40
23.76
23.34
23.34
23.34
23.34

צ׳יפם
קצוות למעלה  20%תוספת ,קצוות למטה  ,25%ביתר השלבים  5%תוספת.
אופניפ
הנורמה האחידה לפי שלבי העבודה ,לעובדי אבנים נסורדת עגולות המזכה את העובד בפרמיה של  158.06אגורות על כל אופן נחסך
תהיה:
לוח
קצוות למעלה
קצוות למטה

שקלים חדשים
36.66
33.05
38.45

שקלים חדשים
27.57
29.33
33.05
34.94

פינות למעלה
פינות למטה
בר׳ למעלה
בר׳ למטה

נספח א4/
תעריפי" שכר עבודה )בשקלים חדשים(
גידל האכן

קצוות
קצוות
למעלה
לוח
באגודות

19.22
 1.00־ 1.25
17.14
 1.26־1.50
14.97
 1.51־ 1.66
13.32
 1.67־ 2 . 0 0
10.72
 2.01־ 2 . 5 0
9.05
 2.51־ 3.00
7.51
 3.01־ 3 . 5 0
•7.25
 3.51־ 4 . 7 5
6.50
6.00- 4.76
5.99
 6.01־ 7.25
5.18
8.25 - 7.26
4.70
10.00 - 8.26
4.49
 10.01־ 12.00
4.19
 12.01־15.00
4.03
 15.01־ 20.00
3.50
25.00- 20.01
 25.01ויותר קטנות3.21

54.71
48.73
42.65
37.50
30.17
25.58
21.30
20.02
18.24
16.56
14.59
13.46
13.06
11.38
10.87
10.00
9.45

פינות
למעלה
באגורות
48.38
43.62
37-95
33.21
26.51
23.15
19.60
17.76
16.13
14.97
13.46
12.57
12.07
10.70
9.72
9.45
9.19
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קצוות
ופינות

103.09
92.24
80.57
70.39
56.65
48.73
41.00
37.67
34.46
31.53
27.95
25.86
25.02
21.96
20.53
19.22
18.46

פינות
למטה

קצוות
ופינות
באגורות

46.40
41.54
35.86
31.56
25.58
22.22
18.85
16.67
15.65
14.59
13.46
12.24
11.77
10.72
9.72
9.45
9.19

130.02
116.11
100.82
89.04
71.94
61.65
51.80
46.65
42.79
39.14
35.66
33.04
31.53
27.37
25.02
23.37
22.36

קצוות
למטה
באגורות
83.64
74.60
64.93
57.48
46.29
39.58
33.04
29.77
27.21
24.48
22.22
20.60
19.60
16.67
15.57
14.05
13.46

כרלנדיר
למטה
למעלה
באגורות
112.17
100.49
89.91
79.35
64.45
56.87
47.70
42.79
40.12
36.80
33.60
31.53
29.72
29.06
29.06
29.06
29.06

90.82
81.50
71.36
62.58
51.11
44.47
37.16
33.88
31.18
29.09
26.39
25.40
23.76
23.34
23.34
23.34
23.34
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אופנים
הנורמה האחידה לפי שלבי העבודה ,לעובדי אבנים נסורות עגולות המזכה את העובד בפרמיה של  158.06אגורות על כל אופן נחסך
תהיה:
 ,שקלים חדשים
שקלים חדשים
לוח
קצוות למעלה
פינות למעלה
קצוות ופינות למעלה
קצוות למטה

36.67
33.05
27.66
33.05
38.45

29.33
36.66
33.05
34.94

פינות למסה
קצוות ופינות למטה
ברי למעלה
בר׳ למטה

נספח א5/
תעריפי שכר עכורה
ליטוש קפם עגולות )דופ רגיל( )שקלים חדשים(
גודל האבן
אבן בקדט
 1.00־1.25
 1.26־1.50
 1.51־1.66
 1.67־ 2 . 0 0
 2.01־ 2 . 5 0
 2.51־ 3 . 0 0
3.50- 3.01
 3.51־ 4 . 7 5
 4.76־ 6 . 0 0
 6.01־ 7 . 2 5
 7.26־ 8 . 2 5
10.00- 8.26
 10.01־12.00
!5.00 - 12.01
 15.01־ 20.00
 -20.01ויותר קטנות.

למעלה
באגורות
116.33
104.61
94.73
86.84
69.35
65.14
60.32
54.47
50.49
46.40
42.28
38.53
37.25
34.13
31.56
29.72

קצוות

למטה
באגורות

למעלה
באגודות

150.61
135.86
125.44
114.61
90.84
85.69
79.02
71.38
66.00
60.97
54.71
51.50
48.08
42.28
36.66
35.86

65.56
58.88
53.22
48.91
39.64
37.09
34.13
30.45
28.77
26.08
23.37
22.22
21.96
18.85
17.94
17.42

פינות

כרלינדר

למטה
באגורות

למעלה
באגורות

למסה
באגורות

73.75
66.27
60.29
55.28
44.14
41.00
37.95
35.41
32.76
29.72
26.22
25.58
24.03
20.97
19.14
17.95

151.39
136.42
124.06
113.34
90.42
84.77
78.32
70.57
65.84
60.16
54.06
50.70
48.34
45.82
45.82
45.82

135.11
121.82
110.45
100.37
81.71
75.56
70.12
63.91
59.70
53.89
49.32
46.36
43-97
43.97
43.97
43.97

אופנים
הנורמה האחידה לפי שלבי העבודה בליטוש אבני קפס עגולות המזכה את העובד בפרמיה ש ל  158.06אגורות על כל אופן נחסך
תהיה:
שקלים חדשים
לוח
קצוות למעלה
פינות למעלה
קצוות למטה
פינות למטה
ברי למעלה
בר׳ למטה
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36.67
29.33
29.33
34.94
31.19
33.05
34.94
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נספח א6/
תעריפי שכר עבודה מרקיזות )כמוסדות( )שקלים חדשים(
מצוות
גודל האבן
אבן בקרט
1.00
1.51
2.51
3.01
4.76
7.51

1.50־2.50
־3.00
־4.75
־7.50
ויותר קטנות

 6קנט
 !.00־1.50
 1.51־ 2 . 5 0
3.00 - 2.51
4.75- 3.01
7.50- 4.76
 7.51ויותר קטנות

פינות

למעלה
באגורות

למסה
באגורות

למעלה
באגורות

105.58
83.40
61.24
56.87
47.98
45.71

122.51
96.89
72.31
66.65
57.04
53.86

58.96
46.00
34.13
31.40
26.97
25.58

60.39
47.13
34.67
30.20
27.39
26.63

99.17
77.74
57.76
53.19
44.92
42.95

106.07
83.69
61.84
57.29
49.22
46.53

65.56
51.59
37.67
34.91
30.17
28.34

76.06
59.80
44.43
40.46
34.67
33.27

בדלינדי

למסה
באגורות

למטה
באגורות

למעלה
באגורות
146.82
115.31
85.14
78.62
66.39
64.03

128.47
100.82
74.05
69.05
58.35
55.28

146.82
115.31
85.14
78.62
66.39
64.03

128.47
100.82
74.05
69.05
58.35
55.28

אופנים
הנורמה האחידה לפי שלבי העבודה לעובדי מרקיזות נםורות המזכה את העובד בפרמיה של  158.06אג׳ על כל אופן נחסך תהיה:
שקלים חדשים
לוח
קצוות למעלה
קצוות למטה
פינות למעלה

38.45
40.38
44.11
31.19

שקלים חדשים
34.79
38.45
38.45

פינות
בר׳ למעלה
בר׳ למטה

נספח א/ד
תעריפי שכר עבודה בגנזים )מנוסרות( )שקלים חדשים(
גודל האבן
אבן בקרט
1.01
1.51
2.01
2.51
4.51
8.01
10.01

1.00
1.502.002.504.508.00 10.00ויותר קטנות

פריווזורי
באגורות

לוח
באגורות

43.03
28.51
20.97
16.56
12.24
9.45
7.25
6.89

57.48
38.44
28.67
22.22
16.66
12.24
9.72
8.64

י

מודל
באגורות

נטיות
באגורות

241.04
163.78
119.21
93.92
70.33
52.37
40.72
37.25

206.02
140.22
101.80
80.00
59.75
44.84
34.87
32.76

קצוות למעלה
באגורות
*
163.38
111.17
81.12
64.20
47.24
35.44
27.37
25.39

על תעריפי האבן בגטים יש להוסיף:
.1
.2
.3

עבור טיפרים  -תוספת כשעור של .25%
עבור קליוז׳ ,פריווזדרי ,לוח ,מודלים  -תוספת ש ל .25%
עבור כל נטיה נוספת בשלבים למטה או למעלה  -תוספת של .25%

ילקוט הפרסומים  ,3495ר בהשון התשמ״ח29.10.1987 ,
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אופנים
הנורמה האחידה לפי שלבי׳ העבודה לעובדי בגטים נםורות המזכה את העובד בפרמיה של  158.06אגורות ע ל כל אופן נחסך תהיה:
שקלים חדשים
פריוהודי
מודל
קצוות למעלה

36.66
60.51
34.94

שקלים חדשים
לוח
נטיות

38.45
38.45

נספח א8/
תשלומים קבועים
כל עובד יקכל תוספת ותק ואש׳׳ל לחודש כדלקמן:
שקלים חדשימ
תוספת ותק
בשנה
אחרי
• אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אתרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחרי
אחדי
אחרי
אחרי

ראשונה לעבודתו במפעל
שבת עבודה ראשונה
שנת עבודה שניה
שנת עבודה שלישית
שנת עבודה רביעית
שנת עבודה חמישית
שנת עבודה שישית
שנת עבודה שביעית
שנת עבודה שמינית
שנת עבודה תשיעית
שנת עבודה עשירית
שנת עבודה אחת־עשרה
שנת עבודה שתיםיעשרה
שנת עבודה שלוש־עשרה
שנת עבודה ארבעיעשרה
ש נ ת עבודה חמש־עשרד,
שנת עבודה שש־עשרה
שנת עבודה שבעיעשרה
ש נ ת עבודה שמונה־עשדה
שנת עבודה תשע־עשרה
שנת עבודה עשרים

חופשה בתשלום
 12יום
 13יום
 14יום
 15יום
 16יום
 19יום
 19יום
 19יום
 26יום
ואילך ללא שנוי

5.56
7.43
9.28
11.17
13.03
14.88
16.75
18.62
20.44
22.31
24.17
26.39
31.61
36-80
39.43
43.86
44.98
46.48
48.33
49.93
51.54

הבראה בתשלום
5
5
5
7
7
7
8
9
10

ימים
ימים
ימים
ימים
ימים
ימים
ימים
ימים
ימים

תוספת מ ש פ ח ה
כל עובד שאשתו אינה עובדת יקבל תוספת משפחה בסך  5.04שקלים חדשים לחודש.
ה ע ר ה  :ע ל התעריפים המפורטים בנספחים יש להוסיף  5%וכן תוספות שכר אחרות ותוספות יוקר ,שהיו החל בכ״ט בחשון
התשמ״ז ) 1בדצמבר .(1986
כ׳׳א באייר התשמ״ז ) 21במאי (1987
)חמ (3-107
186

מ ש ה קצב
ש ד העבודה והרווחה
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(' ,אני מרשה את עובדי אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר
ששמותיהם מפורטים להלן לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות לפי חוקים ותקנות אלה:
פקודת המכס
חוקי סוכני המכס ,התשכ״ה1964-
פקודת המשקאות המשכרים)ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[
פקודת הכהילים המפוגלים
פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט9-ד19
חוק מס קניה )סובין ושירותים( ,חתשיי׳ב1952-
פקודת ה ט ב ק
חוק מסי מכס ובלו )שינד תעריף( ,התש״ס1949-
פקודת מם בולים
תוק הבלו על דלק ,התשי״ח'1958-
חוק מם הבולים על מסמכים ,התשכ״א1961-
תקנות ש ע ת חירום )תשלומי חובה( ,התשי״ח1958-
חוק הסדרים בעקבות ניוד מטבע ,ה ת ש ל ״ ח ־ ד  9 7ו
חוק מניעת היצף ,התשל״ז1977-
חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו 1975-י:
2

3

5

6

7

8

9

10

1

12

13

״

15

6

1
2
3

4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16

שם העובד

תעודת זהות

שרעבי עמנואל
סול יעקב
פרץ עמוס
אוחיון דוד
פרידמן יעקב
ליפשיץ מרדכי
אוהד אילן
נקש סובר
לואיה גדעון
איזק דליה
צרפתי עליזה
סבסון אליוט

0207822
0339636
057361651
64909856
014902142
5466118
3013570
6413119
5501699
7006875
57119026
3052023

חא״י ,כרך בי ,עמי .433
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמי .39
ס״ח התשכ״ח ,עמ׳ .16
דיני מדינת ישראל ,־נוסח חדש  ,4עמ׳ .74
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמי .88
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .625
סייח התשי״ב ,עמי .344
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמי .100
ם״ח התש״ט ,עמ׳ .154
חא׳׳י ,כרך בי ,עמ׳ .1302
ם׳יח התשכ״א ,עמ׳ .160
ס״ח התשכ״א ,עמי .64
ס ״ ח התשי׳יח ,עמ׳ .138
סייח זזתשל״ח ,עמ׳ .28
ס ״ ח התשל׳׳ז ,עמי .53
ס״ח התשל׳יו ,עמ׳ .52

ילקוט הפרסומים  ,3495ר בחשון התשמ״ח0.1987 ,נ29.

4

שם העובד

תעודת זהות

סבג רמי
אוחיון ראובן
סדקה ראובן
אלפי יעקב
גרונ־וב שורי
מורדוך שמואל
מרגו אברהם
אחרוני אילן
גינדיניק אריה
סעד ראפע
בםחיש שאפיק
זאוי מיכאל
מרואת ג׳אסן
אברמוביץ שולמית
יוסף שרגא
תומא ריאד
שמסי עבד שכור
חדאד פואד
אליעד חנה
סלימאן זוהיר
מייסדה זועבי
עקיבא סורס
רשתי משה
דאת־ סמיח
אסדו יוסף רפאל
גוססמן מנחם
דבדוב שפיק
עאיק מאזן
אבוריש ריכאד
שנאן ג׳מאל
צמח שלמה
בונן אלי
אברהים סלימאן
מעיקה עאוני
עמאשה יוסף
כהן אליהו
אייגר בנימין
בן־דוד איריס
דגן יעקב
אורשלם דבורה
חושן רחמים
לביא אהרן
הושיא לאון
מזרחי שלמה
אמריו שרה
בן אהרן חיים
עזרא יעקב
סומך אסתר
קריפור אליהו
מזרחי מרים
שרון דוד
שריון ציון

6912615
56601397
6940361
5843239
1524082
051639102
058753450
057526428
5233889
2081204
2022043
2676196
5575428
0702616
5322553
5441632
2065527
2022477
6546809
5900800
57014896
7195151
7039801
2093093
2687134
1439086
5024680
5110629
5574895
2087468
5423488
6332524
5518073
5699982
5688037
4794604
0461657
4549992
5190300
5397139
5365247
3010735
1707120
5337563
5246530
3035744
7242324
0874125
4677073
5393170
5364891
3066837

187

שם העובד
בירנצויג צבי
חיון שמעון
פלג סופיה
זילברברג אריה
פוקץ דני
איינוונר נח
קביאס יהודה
יחזקאל רפאל
וזבה מרדכי
בוגנים אהרן
בוקובזה ישראל
חמדי ציון
גבאי זבולון
כהן מיכאל
לוין אליעזר
מקלוט ישראל
קורונה יגאל
הראלי ראובן
צפריר זילפה
גרינברג יעקב
גולדשטיין יצחק
מואט משה
פטרנק שמעון
שר צבי
סודרי יעקב
ארבלי אורי
שינדר אברהם
ח ודורי יהודה
לאון יצחק
סרוסי רוני
גרישפן שמואל
פרויד שמואל
ברוייר אילן
פרחי יצחק
םמואל שמואל
בן אדי יוסף
בוקובזה נאור
בוקרים יוסף
כהן אשר
אסנר משה
דהן יוסף
כהן אלברט
לביא אריה
קנטור צכי
שטיין צבי
שטרנברג יעקב
תמיר מרדכי
טומי גרש
שמיר יעקב
שלמה פאלח
בן דוד יהודה
סויסה אריק

תעודת ווזות
7088597
4272582
4251621
5172854
5020120
3029940
0824154
7445698
4209893
6269894
5433982
5348776
5478021
0461440
001814904
005083878
042994293
041997305
042951590
5330942
10144004
0011171
294377
389214
6521424
267891
4391891
213116
367631
7249321
907856
6543057
6938665
5349900
67271296
952884
6798674
6798674
5530894
4164647
184869
6991547
4785813
0351817
218254
333183
06850390
06547989
02259596
5723781
6804959
58302118

שם העובד

תעודת זהות

אטיאם אנדרי
פידרר זיו
בן אדרת יעקב
אשר רובי

69843605
59688879
58621657
5415977

תוקף הרשאה זו עד יום כ ״ ג בטבת התשמ״ט) 31בדצמבר
 (1988וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו.
ז׳ באב התשמ״ז ) 2באוגוסט (1987
)חמ (3-279

ח ״ ס כר לב
ש ר המשטרה

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,אני מרשה את עובדי רשות שמורות הטבע ששמותי
הם מפורטים להלן לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על
החוקים כמפורט להלן:
1

חוק גבים לאומיים ושמורות טבע ואתרי הלאום ,ה ת ש כ ״ ג -
1963
חוק הגנת חיית הבר ,התשט״ו1955-
חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש״ך1960-
חוק הגנת הצומח )נזקי עזים( ,התש״י1950-
חוק הגנת הצומח ,התשט״ז1956-
חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה~1965
חוק המים ,התשי״ט1959-
1

3

4

5

6

ד

8

חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע
חקלאית וכמים ,התשבי׳ז1967-
חוק שמירת הנקיון ,התשמ״ד: 1984-
9

,0

השם

תעודת זהות

אבולעפייה יהושע
אשד עמנואל
טרנגז ישי
ענבר עוזי
פאליק אריה
בכר אייל
פרחיה ניצן
צוקרמן משה

51400331
54337621
57382111
54264098
17439373
5652591
59225511
52376803

חא״י ,כרך אי ,עמ׳ .439
ס״ח התשכ״ג ,עמ׳ .149
ס״ח התשט״ו ,עמי .10
ס ״ ח התש״ך ,עמ׳ .57
ס״ח התש״י ,עמ׳ .311
ם״ת התשט״ז ,עמ׳ .79
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ס״ח התשי״ט ,עמי .109
ס ״ ח התשכ״ז ,עמ׳ .108
ס״ח התשמ׳׳ד ,עמ׳ .142
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ת29.10.1987 ,

השם

תעודת זהות

ריבלין עופר
שמעוני אורי
תמיר חגי

59695106
5830054
5543250

במסגרת האשפוז ,כנגד הצגת חשבון או דרישת
תשלום מאת בית החולים או מאת הרופא המטפל,
לפי הענץ.
)(3

)א(

לקנות מטבע חוץ מסוחר מוסמך ולהוציאו
לחוץ לארץ ,עבור התקופה המתחילה בתום
החודש הראשון לשהייתו בחוץ לארץ ,לצו
רך אשפוז  -עד  70דולר ליום שהייה כאמור,
ולא יותר מ־ 5,000דולר לנסיעה! קניית
המטבע תיעשה בתנאים הקבועים בסעיף
 (2)2להיתר הכללי.

)ב(

קניית מטבע חוץ כאמור בסעיף קטן )א(
והוצאתו מישראל ,מותרת גם לתושב ישר
אל המתלווה אל החולה בנסיעתו לחוץ
לארץ.

תוקף הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשמ׳יח ) 31בדצמבר
 (1987וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו.
ז׳ באב התשמ״ז ) 2באוגוסט (1987
)חמ (3-279

חייס בר לב
שר המשטרה

הודעה בדבר מינוי מפקח על הבנקים
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת
הבנקאות ,'1941 ,מיניתי את אמנון גולדשמידס למפקח על
הבנקים ,החל במם ז׳ באלול ה ת ש מ ״ ז )  1בספטמבר .(1987
מינויה ש ל גליה מאור למפקחת על הבנקים  -בטל.
2

י ״ ב באלול התשמ״ז ) 6בספטמבר (1987
מיכאל ברונו
)חמ (3-1623
נגיד בנק ישראל
ע״ר  ,1941תוס׳  ,1עמ׳  :85התשמ׳׳א ,עמ׳ .241
י׳יפ התשמ״ג ,עמ׳ .174

.3

תחילתו של היתר זה ביום ו* בחשון התשמ״ח )29
באוקטובר .(1987

ג׳ בחשון התשמ״ח ) 26באוקטובר (1987
ע׳ ח צ י ו נ י
המפקח על מטבע חוץ

הודעה כרכר ניירות ערך חוץ מאושרים

1

לפי היתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח1978-

2

היתר בעני-ן רכישת שירותים רפואיים בחוץ־לארץ

בהתאם לסעיף )5ב() (2להיתר הפיקוח על המטבע,
התשל״ח~ ,'1978אני מאשר כי נייר ערך החוץ המפורט להלן,
הנסחר מחוץ לישראל ,הוא נייר ערך חוץ מאושר:

לפי חוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח1978-

שם החברה המנפיקה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע,
התשל״ח /1978-אני נותן היתר זה:

אלביט מחשבים בע״מ

.1

משמעות כל מונח בהיתר זה תהא כמשמעותו בהיתר
הפיקוח על המטבע ,התשל״ח) 1978-להלן  -ההיתר
הכללי(.

.2

מותר לתושב ישראל ,המתגורר דרך קבע בישראל
ושוהה בחוץ לארץ לצורך קבלת טפול רפואי הכרוך
באשפוז או עומד לצאת לחוץ לארץ לצורך קבלת טפול
רפואי כאמור -

ההודעה
בהתאם.

נייר הערך
מניות רגילות

בדבר ניירות ערך חוץ מאושרים  ,תתוקן
2

2

)(1

לקנות מטבע חוץ מסוחר מוסמך בסכום שלא יעלה
על  30,000דולר ,ולשלם בו ,באמצעות סוחר
מוסמך ,מקדמה על חשבון האשפוז ,לבית החולים,
ובלבד,שהוצגו בפני הסוחר המוסמך המסמכים
הדרושים לצורך קניית מטבע חוץ לפי סעיף (2)2
להיתר הכללי.

)(2

לקנות מטבע חוץ מסוחר מוסמך ,בעת היותו בחוץ
לארץ ולשלם בו ,באמצעות סוחר מוסמך ,את
יתרת דמי האשפוז וכן את דמי הטיפול הרפואי

ם״ח התשלי׳ת ,עמי  108ועמי .206
ק״ת התשל״ח_,עמ׳  :1006התשמ״ח ,עמ׳ .81
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשו! התשמ״ח29.10.1987 ,

תחילתה של הודעה זו ביום כ״ג באלול התשמ״ז )17
בספטמבר .(1987
ט״ו באלול התשמ״ז ) 9בספטמבר (1987
עויד חציוני
)חמ (3-419
המפקח על מטבע חוץ
ק׳ית התשל״ח ,עמ׳ .108
י׳׳פ התשמ״ד ,עמי  ,1356עמי  !1840התשמ׳יה ,עמ׳ ,85
עמי  !1289החשמ״ו ,עמ׳  ;2172התשמ״ז ,עמ׳ .220
1

2

הודעה כרכר הוצאת סדרות שלי איגרות חוב
לפי חוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-
נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף י
 6לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-י ,שהועברה אלי,
קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה ,התשל״ט,1979-
עניינים אלה:
1

ס״ח התשל״ט ,עמי .112

189

.6

מדרה מפ׳ 4215ב׳:

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ׳יד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.
3

.1

סוג הסדרה :סוג ״שגיא״ א ש ר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-
2

.2

יום ההוצאה :כ׳ בתמוז התשמ״ז ) 21ביולי .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי ש ל כל שנה ,החל ביום
י״ז כאב התשמ״ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ב באב
התשנ״ג ) 30ביולי .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.
5

י״ד באלול התשמי׳ז ) 8בספטמבר (1987
מאיר פרידמן
)חמ (3-950
המשנה לממונה ע ל שוק ההון,
ביטוח וחסכון

הודעה כדבר הוצאת סדרות של איגרות חוכ
לפי חוק מילווה המדינה ,התשל׳יט1979-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
סעיף  6לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט ,'1979-שהועברה אלי,
קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה ,התשל״ט,1979-
עניינים אלה;
סדרה מס׳ 4216א׳:
.1

.1

סוג הסדרה- :סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילויה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

סוג הסדרה :סוג ״ ש ג י א ״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :י״ב באב התשמ׳׳ז ) 7באוגוסט .(1987

.2

יום .ההוצאה :ז׳ בתמוז התשמ׳׳ז ) 24ביולי .(1987

.3

.3

סך כל שוויה הנקוב :חמישה־עשר מיליון שקלים חדשים.

סך כל שוויה הנקוב :עשרים וחמישה מיליון שקלים
חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
כיום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן* ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסט .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מ י א ו ה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

פדרה מם׳ 4215גי:

2

2

 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי של כל שנה ,החל כיום
י״ז באב התשמ״ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.
-5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ב באב
התשנ״ג ) 30ביולי .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

3

3

שדרה מם׳ 4216כ׳:
סדרה מס׳ 4215ד׳:

.1

.1

סוג הסדרה :סוג ״ ש ג י א ״ א ש ר תבאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

סוג הסדרה :סוג ״ ש ג י א ״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :ט״ז באב התשמ״ז ) 11באוגוסט .(1987

.2

יום ההוצאה; ב׳ באב התשמ׳׳ז ) 28ביולי .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :חמישהיעשר מיליון שקלים חדשים.

.3

סך כל שוויה הנקוב :חמישה־עשר מיליון שקלים חדשים.

.4

 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי ש ל כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ׳׳ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שבתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסט .(1993

2

.5

2

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ב באב
התשנ״ג ) 30ביולי .(1993
1

ק׳׳ת התשמ״ה ,עמ׳  :454התשמ״ו ,עמ׳ .307
* ק ״ ת התשמ״ד ,עמ׳ .1216
2
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2

3

ס״ח התשל״ט ,עמי .112
ק ״ ת התשמ״ה ,עמ׳  ;454התשמ״ו ,עמ׳ .307
ק ״ ת התשמ״ד ,עמ׳ .1216

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״דו29.10.1987 ,

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילויה
המדינה )מכרזים( ,התשמי׳ד , 1984-ואולם לא יפחת
ס־ 94.0%מהערך הנקוב.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסם .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מי 94.0%מהערך הנקוב.

3

3

סדרה מס׳ 4216ג׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :י ״ ט באב התשמ״ז ) 14באוגוסט .(1987

סדרה מם׳ 4216ד:

2

.1

סוג הסדרה :סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילויה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא"( ,התשמ״ה. 1984-

.3

סך כל שוויה הנקוב :חמישהיעשר מיליון שקלים חדשים.

.2

יום ההוצאה :ל׳ באב התשמ״ז ) 25באוגוסט .(1987

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט ש ל כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרה מיליון שקלים חדשים.

.4

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסט .(1993

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט ש ל כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסט .(1993

2

3

ס ד ר ה  .מ פ ׳ 4216ד׳:

.6

המחיר :מתיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד ,'1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

סדרה מס׳ 4216ז׳:

.1

סוג הסדרה :סוג ״שגיא״ א ש ר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :כ״ג באב התשמ״ז ) 18באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים וחמישה מיליון שקלים
חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביוםיהעסקים האחרון בחודש אוגוסט ש ל כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ״ג ) 31באוגוסט .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

2

3

סדרה מ פ ׳ 4216ה׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״ ש ג י א ״ אשר תנאיו.נקבעו בתקנות
מילתה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :כ״ו באב התשמ״ז ) 21באוגוסט .(1987

י.

ד!י כל שוויה הנקוב :עשרה מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.1

סוג הסדרה :סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ה. 1984-

.2

יום ההוצאה :ג׳ באלול התשמ״ז ) 28באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרה מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ד
באלול התשנ׳יג ) 31באוגוסט .(1993

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 94.0%מהערך הנקוב.

2

3

כ ״ ב באלול התשמ״ז ) 16בספטמבר (1987
מ א י ר פרידמן
)חמ (3-950
המשנה לממונה ע ל שוק ההון,
ביטוח וחסכון

2

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
לפי חוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
סעיף  6לחוק מילווה המדינה ,התשל״מ 1979-י ,שהועברה אלי,
ם״ח התשל׳׳ט ,עמ׳ .112
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קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה ,התשל״ט,1979-
עניינים אלה:

.6

3

םדרה מס׳ 4801בי:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :כ״ד בתמוז התשמ׳׳ז ) 21ביולי .(1987

.3

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנזת מילדה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 88.0%מהערך הנקוב.

פדרה מם׳ 4801ה׳:

2

.1

סוג הסדרה :סוג ״כליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-
2

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.2

יום ההוצאה :ה׳ באב התשמ״ז ) 31ביולי .(1987

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי של כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ׳׳ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

.3

סך כל שוויה הנקוב :שלושים מיליון שקלים חדשים.

.4

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ז באב
התשנ״ז ) 30ביולי .(1999

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי ש ל כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ״ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ* 88.0%מהערך הנקוב.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י׳־ז באב
התשנ״ז ) 30ביולי .(1999

3

.6

3

סדרה מפי 4801גי:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :כ״ז בתמוז התשמ״ז ) 24ביולי .(1987

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילוזה
המדינה )מכרזים( ,התשמי׳ד , 1984-ואולם לא יפחת
מי 88.0%מהערך הנקוב.

פדרה מס׳ 5401א׳:

2

.1

סוג הסדרה :סיג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.2

יום ההוצאה :ה׳-באב התשמ׳׳ז ) 31ביולי .(1987

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי של כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ״ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

.3

סך כל שוויה הנקוב :חמישה־עשר מיליון שקלים חדשים.

.4

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ז באב
התשנ״ז ) 30ביולי .(1999

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי ש ל כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ׳׳ח ) 31ביולי .(1988

.5

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי-תקנות מילתה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מי 88.0%מהערך הנקוב.

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ׳׳ג באב
התשם״ב ) 31ביולי .(2002

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מי 85%מהערך הנקוב.

2

3

מדרה מם׳ 4801ד׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :ב׳ באב התשמ״ז ) 28ביולי .(1987

2

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש יולי של כל שנה ,החל ביום
י״ז באב התשמ״ח ) 31ביולי  ,(1988בשיעור 4.75%
לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ז באב
התשנ״ז ) 30ביולי .(1999

2

3

ק ״ ת התש׳׳ם ,ע מ ׳  :2281התשמ״ה ,עמ׳ .457
ק״ת התשם׳׳ד ,עמ׳ .1216

192

3

י״ד באלול התשמ״ז ) 8בספטמבר (1987
מאיר פרידמן
)חמ (3-950
המשנה לממונה על שוק ההון,
כיסוח וחסכון

הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
לפי חוק מילווה המדינה ,התשל׳יט9-ד19
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
סעיף  6לחוק מילתה המדינה ,התשל״מ 1979-י ,שהועברה אלי,
קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה ,התשל״ס,1979-
עניינים אלה:

ס ״ ח התשל״ם ,עמ׳ .112
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשדן התשמ״ח29.10.1987 ,

.6

סדרה מפ׳ 4802א׳:

המחיר :מתיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
המדינה )מברזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 88.0%מהערך הנקוב.
3

.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ס. 1980-

.2

יום ההוצאה :י״ב באב התשמ״ז ) 7באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים וחמישה מיליון שקלים
חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ט
באלול התשנ״ט ) 31באוגוסט .(1999

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מי 88.0%מהערך הנקוב.

2

סדרה מם׳ 5402א׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,א ש ד תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :כ״ג באב ה ת ש מ ״ ז )  1 8באוגוסט ד.(198

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט .(1988

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום בי׳ב
באלול התשס״ב ) 30באוגוסט .(2002

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד ,1984-ואולם לא יפחת מ ׳
 85%מהערך הנקוב.

2

4

פדרה מס׳ 4802ב׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :ס״ז באב התשמ״ז ) 11באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ׳׳ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75%לשנה.

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ס
באלול התשנ׳׳ט ) 31באוגוסט .(1999

2

םדדה מם׳ 5402בי:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :כ״ו באב התשמ״ז ) 21באוגוסט .(1987

.3

ס ך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון כחודש אוגוסט ש ל כל שבה ,התל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט .(1988

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ׳׳ב
באלול התשס״ב ) 30באוגוסט .(2002

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
מ־ 85%מהערך הנקוב.

2

 .6המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-ואולם לא יפחת
״ מ־ 88.0%מהערך הנקוב.
3

3

סדרה מ פ ׳ 4882ג׳:
.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-
2

סדרה מס׳ 5402ג׳:

.2

י ו פ ההוצאה :י׳׳ס באב התשמ׳׳ז ) 14באוגוסט .(1987

.1

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים־וחמישה מיליון שקלים
חדשים.

סוג הסדרה :סוג "גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילתה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם-. 1980-

.2

יום ההוצאה :ל׳ באב התשמ״ז ) 25באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום• י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט .(1988

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ב
באלול החשס׳׳ב ) 30באוגוסט .(2002

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד /1984-ואולם לא יפחת
מ־ 85%מהערך הנקוב.

 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י ״ ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט  ,(1988בשיעור
 4.75% .לשנה.
.5

.

2

3

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ס
באלול התשני״מ ) 31באוגוסט .(1999
ק״ת התש׳׳ם ,עמ׳  :2281התשמ׳׳ה ,עמ׳ .457
ק ״ ת התשמ״ד ,עמ׳ .1216

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10-1987 ,

2
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סדרה מס׳ 5402ד׳:

מינוי רשות תמרור מקדמית

.1

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :ג׳ באלול התשמ״ז ) 28באוגוסט .(1987

.3

סך כל שוויה הנקוב :עשרים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה ,החל
ביום י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט .(1988

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ב
באלול התשם״ב ) 30באוגוסט .(2002

.6

המחיר :מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
המדינה )מברזים( ,התשמ׳יד , 1984-ואולם ל א יפחת
מי 85%מהערך הנקיב.

לפי תקנות התעבורה ,התשכ״א1961-

2

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,ה ת ש כ ״ א -
 1961י ,אני ממנה את יוסף גבעול לרשות תמרור מקומית לגב׳
דרכים שבתחום עיריית תל־אביבייפו.
המינוי של דב בן מאיר לרשות תמרור מקומית  -בסל.
ט׳ באלול התשמ״ז ) 3בספטמבר (1987
פנחס בן שאול
)חמ (3-766
המפקח הארצי על התעבורה
ק״ת התשכ׳׳א ,עמ׳ .1425
י״פ התשמ״ד ,עמ׳ .2911
1

2

3

כ״ב באלול התשמ״ז ) 16בספטמבר (1987
מאיד פרידמן
)חמ (3-950
המשנה לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון

מינוי ועדה מייעצת
לפי צו הפיקוח על מצרכים ישידותיס )הסעת סיור ,הסעה
מיוחדת ,והשכרת רכב( ,התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )46א> לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת ,והשכרת רכב(,
התשמ״ה1985--י ,אני ממנה חברים נוספים בועדה המייעצת ,
כלהלן:
2

נציגי ענף השכרת הרכב:

הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב

יוסף בהט  -חבר

לפי חוק מילווד .המדינה ,התשל״ט1979-

שלמה בר  -ממלא מקום.

נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
סעיף  6לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט , 1979-שהועברה אלי,
קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה ,התשל״ט,1979-
עניינים אלה:

מינוי הועדה המייעצת  -יתוקן לפי זה.
2

ו

ג׳ באלול התשמ״ז ) 28באוגוסט (1987
פנחם כן־שאול
המפקח הארצי על -התעבורה
ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1164
י״פ התשמ״ז ,עמ• .1711
1

םדרה מפ׳ :5377

2

.1

סוג הסדרה :סוג ״מירון״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילזדה המדינה )סדרות מסוג ״מירון״( ,התש״ם. 1980-

.2

יום ההוצאה :י״ט באב התשמ״ז ) 14באוגוסט .(1987

הודעה על מינוי נציגה של ארגון נשים
וממלאת מקדם

2

.3

סך כל שוויה הנקוב :מאתיים מיליון שקלים חדשים.

.4

מועדי תשלום"הריבית :הריבית תשולם בשיעורים חצי
שנתיים ביום  14בפברואר ובי 14באוגוסט של כל שנה,
החל ביום כ׳׳ו בשבט התשמ״ח ) 14בפברואר .(1988

.5

מועדי הפדיון :איגרות החוב ייפדו בשנים־עשר שיעורים
שנתיים רצופים החל ביום כ״ט באב התשנ״ו) 14באוגוסט
 :(1996בשנים  2005-1996ייפדה כל שנה  8%מסכום
איגרות החוב ,בשנת  2006ייפדו  10%מסכום איגרות
החוב ובשנת  2007תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

כ ״ ב באלזל התשמ״ז ) 16בספטמבר (1987
מאיר פרידמו
)חמ (3-950
המשנה לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים )2ב() (9ד48א)א(
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-שהואצלה לי  ,ובהמ־
לצת מועצת ארגוני נשים בישראל ,שהוא לדעתי הארגון היציג
והנוגע בדבר ,אני ממנה את גילה חיות לנציגת ארגון בשים
במועצה הארצית לתכנון ולבניה ,ואת תידי קפלן לממלאת
מקומה.
1

2

מינוייהן של בוזהת ק צ ב למועצה האמורה ורות קרינגל
כממלאת מקומה  -בטלים.
3

4

ה׳ באלול התשמ״ז ) 30באוגוסט (1987
אדיה ירע*
)חמ (3-7
המנהל הכללי של משרד הפנים
י סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
י״פ התשל״א ,עמ׳ .761
יי׳פ התשל׳׳ח ,עמי .997
״ י״פ התשל׳׳ט ,עמ׳ .48
2

1

2

ס״ח התשל״ט ,עמי .112
ק ״ ת התש״ם ,עמי .1764
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3

ילקוט הפרסומים  ,3495ד׳ נחשון התשמ׳׳ח29-10.1987 ,

תמצית תקציב רגיל )מעודכן( של עיריות
לשנת הכספים 1986

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה
לפי פקודת העיריות
מודיעים בזה כי המנהל הכללי של משרד הפנים ,בתוקף
הסמכות לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,שהועברה אליו  ,ציווה
לערוך חקירה בנוגע לגבולן המשותף של עיריות ראשון־לציון
ובת־יס ובמיוחד באיזור שכונת כורש.
2

לשם ביצוע החקירה מינה המנהל הכללי ועדת חקירה
שמענה :מינהל המחוז ,משרד הפנים ,רח׳ הרצל  ,84רמלה.

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודה העיריות' )להלן  -הפקודה(,
אבי מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו־ד 20לפקודה,
שהועברה אלי  ,אישרתי תקציב רגיל מעודכן של עיריות
לשנת תקציב  1986שתמציתן כדלהלן:
2

עירית לוד

כל המעונין להשמיע דעתו בפני הועדה רשאי להגיש את
עצומותיו תוך  15ימים מיום פרסום הודעה זו.
י׳יא באב התשמ׳יז ) 6באוגוסט (1987
יצחק ירון
)חמ (3-174
יושב ראש ועדת החקירה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
י״פ התשל״א ,עמי .1523
1

2

הודעה על הצורך בשיקום מחצבות

תקבולים

בשקלים חדשים

 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שרותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

12,050,331
2,564,726
1,023,827
4,836,725
2,599,391

סה״כ

לפי פקודת המכרות
תשלומים

בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות' ,ומאחר שנראה לי
שהופסק ניצול המחצבות או חלק מהמחצבות ששמן מפורט
להלן ,והנמצאות במקומות המפורטים בנקודת ציון מרכזית
המפורטת לצידן ,אני מודיע שאתרי המחצבות טעונים שיקום:
שם המחצבה

נקודת ציון מרכזית

נחל עיון
חרמונית
עברון

2045/2985
2272/2873
.1611/2656

.6
.7
.8
.9

1

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני
מודיעה כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכותו לפי
סעיף )6א> לחוק האמור ,תקנים ישראליים אלה:

סה״כ

23,075,000

תקבולים

בשקלים חדשים

 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

5,410,149
1,549,041
509,468
2,875,825
2,189,936

תשלומים

ת״י  - 1343צבעים ולכות :אריזה וסימון מיולי .1987

םה״כ

1
2

12,534,419
בשקלים חדשים

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

ת״י -1212דלתותיאש :כללי מיולי  :1987בא במקום המהדורה
מינואר  1984וגליון תיקון מאוקטובר !1986

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בהשון התשפ״ח29.10.1987 ,־

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

5,250,370
5,567,125
10,191,392
2,066,113

סה״כ

ת״י  466חלק  - 3חוקת הבטון :בטון דרור מיולי  ;1987בא
במקום המהדורה ממרס :1983

1

בשקלים חדשים

עירית נצרת

ב׳ באלול התשמ״ז ) 27באוגוסט (1987
שמואל מרדכי
)חמ (3-567
המפקח על המכרות
חוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳  ;90סייח התשל״ט ,עמ׳ .85

ה׳ באב התשמ״ז ) 31ביולי (1987
מרים מילר
)חמ (3-95
המנהלת הכללית של מכון
התקנים הישראלי
—
ס״ח התשי״ג ,עמ׳  :30התשל״ט ,עמ׳ .34

23,075,000

1,847,220
3,473,715
4,979,939
2,233,545
12,534,419

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
י״פ התשל״א ,עמי .1523
195

עיריית נצרת־עילית

תשלומים

תקבולים

בשקלים חדשים

 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

8,403,458
978,618
571,120
3,154,992
1,381,269
13,000

בשקלים חדשים

תשלומים
.6
.7
.8
.9

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים
םה״כ

2,403,304
3,135,648
7,302,897
1,660,608

םה״כ

14,502,457

תקבולים
 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

1,711,965
369,605
95,590
2,128,512
653,447

תשלומים

עירית צפת
תקבולים
 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

5,362,853
1,819,014
618,720
3,816,055
1,242,093

סה״כ

12,858,735

.6
.7
.8
.9

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים
סה״כ

2,911,261
2,779,786
6,049,984
1,117,704
12,858,735

תקבולים
 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים־ לא רגילים

6,324,213
494,930
3,112,515
I,551,017

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

627,780
1,098,494
2,625,540
607,305

מינוי ועדת הפדר
לפי פקודת הסדד זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת הסדר זכויות
במקרקעין ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט ,'1969-הנתונה בידי על פי
מינוי שר המשפטים בתוקף סמכותו לפי סעיף  2לחוק העברת
סמכויות )ממונים על מחוזות וקציני מחוז( ,התשב״ד־, 1964
אני ממנה ,לבקשת פקיד ההסדר ,ועדת הסדר מקרקעין לישוב
שדמות דבורה בהרכב זה:
2

3

נאיף זידאן
משה פולטהיים
רפי אדלשסיין
איקו פרי.
א׳ באלול התשמי׳ז ) 26באוגוסט (1987
אריה איזנשטיץ
)חמ (3-844
הממונה על המרשם
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,13עמ׳ .293
י״פ התשכ׳׳ד ,עמ׳ .1587
ס׳יח התשכ׳׳ד ,עמ• .80
1

2

סה״כ
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בשקלים חדשים

סה״כ
נתאשר.
י״ד באלול התשמ׳׳ז ) 8בספטמבר {1987
א׳ דרעי
)חמ (3-360
המנהל הכללי של משרד הפנים

עירית קרית־כיאליק
בשקלים חדשים

4,959,119

4,959,119

בשקלים חדשים

תשלומים

II,482,675

בשקלים חדשים

םה״כ

בשקלים חדשים

1,411,000
3,089,000
5,931,494
I,051,181

עירית שפרעם

14,502,457

סה״כ

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

בשקלים חדשים

II,482,675

1

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשו! התישמ״ח29.10.1987 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
מ ח ת המרכז
מרחב תכנון מקומי ,טייבה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מיתאר
מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב;1111/
8א״׳.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,8048חלקה
) 22 ,18חלק( :גוש  ,8031חלק מחלקות .29 ,19 ,21 ,22
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת דרכים ,חנייה
ציבורית ,שטחים לצו־בי ציבור ,חלוקה למגרשי בניה וקביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
י מים  ,3306התשמ״ו ,עמ׳ .1466
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותו הועדה
המחוזית ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
י ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באלול התשמ״ז ) 3בספטמבר (1987
א׳ זהבי
ממלא מקום יושב ראש הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה
•מחוז המרכז

 ,הועדה המחוזית המשותפת לתוכניות איחוד
וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון
מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכ
ניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים ,המרכז,
חיפה והצפון החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ משמ)52/בר(  -בית חלקיה ,שינו,י
לתכנית מפורטת מס׳ בר 138/ושינוי לתכנית גלילית 16ן״.
שטח שינוי התכנית 3,565 :דונם  -גוש  :4310חלקי גושים
.4314 ,4311 ,4309-4305 ,4303 ,4301 ,4300
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
לצרכי רישום מושב בית חלקיה בספרי המקרקעין לפי
התשריט :ב( ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מתדש בהתאם למצב הקיים יפתוח השטח בעתיד :ג( קביעת
יעדים ואזורים (1 :ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים
חדשות :ה( ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור :ו(
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בתשון התשמ״ח29.10.1987 ,

קביעת מספר נחלות )חלקות א׳( ומגרשים לבעלי מקצוע :ז(
ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח
לצרכי רישום.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3449התשמ״ז ,עמי .1611
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז,
וכן במשרדי • הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,שורקות ולודים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטו!
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכ
ניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים ,המרכז,
חיפה והצפון ־החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ משמ)51/בר(  -יסודות והסביבה,
שינוי לתכניות מפורטות מם׳ בר ,22/בר ,2/22/בר,3/22/
בר ,5/22/בר ,7/22/בר564/״.
שטח שינוי התבנית 8,737 :דונם  -גושים ,3895-3893
 ;4303 ,3915 ,3914 ,3911-3908חלקי גושים ,3602 ,3595
.5140 ,4523 ,4521 ,4520 ,4515-4512 ,3913 ,3912 ,3907
־ עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( רישום אדמות מושב
שיתופי יסודות והסביבה בספרי המקרקעין ,לפי התשריט :ב(
ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד :ג( קביעת יעדים
ואזורים :ד( ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות :ה(
ביטול מקרקעי יעוד :ו( ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל
הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו׳
מים  ,3449התשמ״ז ,עמ׳ .1611
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו.
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה
המחוזות האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז,
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר׳
דים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ס באב התשמ״ז ) 24באוגוסט (1987
יעקב דש
יושב ראש הוועדה המחוזית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון

197

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התעוכ״ה965-ו
מחה הצפון

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה כדבר הפקדת.מכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי ,נהריה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

נמסרת בזה ־הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון,־ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי ,הופקדה תכנית מפורסת הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳  - 5656יעוד שטח לבניני ציבור ,כפר מנדא״,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נהריה ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ ,5737
שינוי לתכנית מיתאר מס׳  - 851מבנה מגורים משולב עם
מסחר ,נהריה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

ואלה השטחים הכלולים בתבנית :ג ו ש  ,17564חלקי
חלקות .1-4

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,18174
חלקה .92

עיקרי מטרת התכנית :יעוד שטח לבניני ציבור ,דרך
גישה ,איחוד וחלוקה של חלקות.

עיקרי מטרת שינוי התכנית :הגדלת אחוזי הבניה וצפיפות
מגורים באזור המרכז.

כל המעונין כתכנית רשאי ל ע י י ן בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעונין ׳בקרקע ,כבנין או בכל פרם תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע עליידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו*,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה האמורה.

כל המעונין בקרקע ,בנין או בכל פרט תכנוני הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלו כלול בתחום שינוי התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום על ידי עריד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום עליידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
מרחב תכנון מקומי ,צפת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,5523שינוי לתכנית מיתאר מס׳
 - 552שינוי יעוד למגורים ,צפת".

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים המצורפים
אליהם ,שינויי תכניות אלה:
)(1

״תכנית מם׳  ,5323שינוי לתכנית מיתאר מס׳ - 727
שינוי יעוד למגורים ,מגדל״.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,13073
חלקות 7 ,6אי7 ,בי 95 ,וחלק מחלקה 8) 8אי(.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,15513
חלקה .176

עיקרי מסרת שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח למזםד
לאזור מגורים.

עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח מאזור
ציבורי לאזור מגורים.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3394התשמ״ז ,עמ׳ .89
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם תשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחחית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
צפת ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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)(2

״תכנית מס׳  ,5324שינוי לתכנית מיתאר מס׳ - 727
שינוי יעוד לשירותים הנדסיים ,מגדל״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,15517
חלקות  ,152 ,145-148חלקי חלקות .177 ,151
עיקרי מטרת שינוי התכנית :יעוד השטח לשירותים
הנדסיים.
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ׳׳ח29.10.1987 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכי׳ה965-ו
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,15421
.15422

כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס הועדה
המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינויי התכניות או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה
המקומית האמורה.

עיקרי מטרת שינוי התכנית :תיחום שטח הפיתוח של
הישוב והסדרי הבניה בו.

התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ׳מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳
 ,5870שינוי לתכנית מיתאר מס׳  - 997שינוי יעוד למגורים
ולמבני ציבור ,בכפר ג׳ולים״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה
המקומיתישמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מידם פרסום הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום• על־ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ,עמק הירדן

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי גושים
•עמק הירדן ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
.18885 ,18443-18441
מפורטת מס׳  ,4190שינוי לתכנית מפורטת מסי  - 1716קיבוץ
עיקרי מטרת שינוי התכנית :יעוד שטחים למגורים ,למבני ־
האון״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ציבור ,דרכים ,הסדרת מערכת דרכים לפי המצב הקיים ,ביטול
תכנון שטח למלאכה ותעשיה שיועבר למקום אחר.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי גושים
.15199 ,15205 ,15204
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
עיקרי מטרת שינוי התכנית :תיחום שטח הפיתוח ש ל
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
הקבוץ והסדרי הבניה בו.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים .מיום פרסום הודעה זו
כל המעונין בקרקע ,בבנין או כבל פרט תכנוני הרואה
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית
המקומית האמורה.
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה ש ל הודעה זו ברשומות,
התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
תצהיר חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
האמורה.
מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
מפורטת מס׳  ,5435שינוי לתכנית מפורטת מס׳  - 4820ישוב
קהילתי ,מסד׳׳ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ילקוט הפרסומים  ,3495ד בחשדו התשמ״ח29.10.1987 ,

התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום על׳ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ,קצרין

-י

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ל
קצרין ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת
מס׳  ,5517שינוי לתכנית מפורטת מס׳ ל - 120/301/יקב
קצרין״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כמסומן בקו
כחול בתשריט.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :איחוד מגרשים קיימים
למגרש אחד המיועד ליקב ולפונקציות הנלוות אליו.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרם תכנוני אחר
הרואה עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה
המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום על ידי עריד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ר מ ת הגולן

מחת הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אילת

הודעה בדבר אישור ^ינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳  ,135/03/2שינוי מם׳
29״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :תוספת בניה •לבתים
דו־קומתיימ קיימים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 3,759 :מ״ר -
ג ו ש  ,40003חלקות  38וי.34
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוס הפרטו־
מיס  ,3342התשמי׳ו ,עמי .2209
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אילת ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת הגולן ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
מס׳  -5601תחנת תידלוק ליד מושב רמות ,רמת הגולן״ ,ביחד
עם התשרי^ז המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כמסומן בקו
כחול בתשריט.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :יעוד השטח למגרש מיוחד
לתחנת תידלוק מטיפוס  7בהתאם לתמא.18/
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין *^ו בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות יש להגיש בכתב ,בפירוט הנמקות ,ובליווי
תצהיר חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
ח׳ באלול התשמ״ז ) 2בספטמבר (1987
עמרפ ד,לענ׳י
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
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מרתב תכנון מקומי ,בארישבע

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחזז הדרום החליטה ,באישור ש ד הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳  ,117/03/5שינוי מסי
."29
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הנחיות בניה לאזור בניני
ציבור מגרש מס׳  918אי.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 840 :מ׳׳ר  -גוש
 ,38061חלקות ארעיות  -שכ׳ י״א ,רחבת רמ״א ,באר־שבע.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3342התשמ׳׳ו ,עמ׳ .2210
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר־שבע ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ילקום הפרסומים  ,3495ו־ בחשוןהתשמ״ח29.10.1987 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
מחוז הדרום החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מיתאר הנקרא ״תכנית מיתאר מס׳  ,102/02/5שינוי מס׳ 50״.

השינויים האמורים ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה
אותם ,ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית־גת ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 171.8 :דונם
בשכונה ב׳ ליד האיצטדיון העירוני  -גושים ) 1,2/38057חלק(,
) 1,3/38021חלק() 1 ,2/38020,חלק(.

מרחב תכנון מקומי ,קרית גת

עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :חלוקת השטח הכלול בה
למגרשים;  (2שינוי השטח ש ל אזור ספורט עירוני למרכז נופש
במגרש  ,1להיכל ־ספורט עירוני במגרש  2ולשטח לתכנון
בעתיד במגרש ) 5מגרש  3ותחנות הדלק  4 -ישארו ביעוד
הנוכחי(;  (3קביעת הנחיות בניה בבל מגרש.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
מים  ,3389התשמ׳׳ז ,עמי .31
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר־שבע ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,קרית גת

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי הועדה המחחית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות
 מפורטות אלה:)(1

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החליסה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מיתאר הנקרא ״תכנית מיתאר מס׳  ,101/02/9שינוי מם׳ 16״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :ליצור מסגרת תכבובית -
להקמת שכונת מגורים לבתים צמודי קרקע ,בכלל זה שינויים
ביעודי קרקע מהתכניות הקודמות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 135 :דונם
בקירוב  -גושים  - 1832 ,1905קרית־גת.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
מים  ,3289התשמ״ו ,עמי .1147
השינוי האמור ,בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריתיגת ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

״תכנית מפורטת מם׳  ,103/03/9שינוי מס׳ 2״.
עיקרי הוראות שינוי התכנים :א( תכנון קטע מרובע
הפרחים :ב( ביטול תכניות קיימות :ג( קביעת יעודי
שטחים ל־) (1אזור מגורים א׳;) (2אזור מסחרי;) (3שטח
לבניני ציבור (4):שטח ציבורי פתוח (5):שטחים למעבר
הולכי רגל; ד( קביעת מגבלות בניה! ה( הסדרת דרכים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 135 :דונם -
חלקי גושים  -1902 ,1909 ,1911 ,1910רובע הפרחים,
קרית־גת.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3206התשמ״ה ,עמ׳ .2525

)(2

הודעה בדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מהומית

״תכנית מפורטת מס׳  ,104/03/9שינוי מם׳ 18״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לדרך ,ומדרך לחניה ציבורית ,שינויים בהוראות
בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 10.488 :דונם -
גושים  ,1904,1906,1908,1909חלקות ,66,55,13,12
חלק מחלקה .65
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3327התשמ׳׳ד ,עמי .1957

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון וזחשמ׳׳ח29.10.1987 ,

מרחב תכבון מקומי ,אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחחית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החלימה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ 146/03/12״.
עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח בגודל  4,000מ׳׳ר
למיתקן הנדסי  -תחנת טרנספורמציה יוטבתה עבור on־tf
התשמל ,וקביעת דרך הגישה לשטח.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :כ־ 13,306מ ״ ר  -גוש
 ,39112חלק מחלקות  1וי.2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3293התשמ״ו ,עמי .1230
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אילות ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,ה ת ש כ ״ ה ־  9 6 5ו
מרחב תכנון מקומי; ירוחם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

התנגדות תוגש בכתב ,בפירוט והנמקות ,בליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳  - 116/03/26אתר פסל הזהות ,ירוחם״.
עיקרי הוראות התכנית :ליעד שטח לאתר פסל הזהות,
שטת ציבורי פתוח ודרכים.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית 15.975 :דונם  -ירוחם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3429התשמ״ז ,עמי .1067
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירוחם ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,נתיבות

הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורטות י
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתיבות ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם,
שינויי תכניות מפורטות אלה;
)(1

״שינוי מסי  92לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/22״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד משטח
ציבורי פתוח לאזור מסחרי)קיוסק( :ב( קביעת הנחיות
בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כ־ 0.012דונם -
גוש  - 39574שדי ירושלים ,נתיבות.

)(2

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳  ,113/03/14שינוי מם׳
9״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי תכנית מפורטת מסי
 :2/113/03/14א( הגדרת אחוזי בניה למבני עזר! ב( מ ח ס נ י ם -
חמרי גמר.
ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית :כי 453דונם.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3372התשמ״ו ,עמי .2946
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,ובן במשרדי הועדה המקזמית לתכנון ולבניה
עומר ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
שמעונים ,הופקדו ,ביחד עם התשריסים המצורפים
תכניות מפורטות אלה:
)(1

״שינוי מסי  94לתכנית מפורטת מם׳ 102/03/22״.

התכנון
לתכנון
ולבניה
אליהן,

״תכנית מפורטת מס׳  - 361 /03/7ישוב בידואי אלקיה״.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד משטח
ציבורי פתוח לאזור מסחרי)קיוסק( :ב( קביעת הנחיות
בניה.

עיקרי הוראות התכנית :קביעת יעודי קרקע ליצירת
שכונות מגורים ,קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות
ציבור שכונתיים ,קביעת מגבלות בניה בשטחים אלה,
קביעת דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כ־ 0.012דונם -
גוש  - 39575שד׳ ירושלים ,נתיבות.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית 199 :דונם במתחם צ1/
בישוב בידואי אלקיה.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות ,וכן הזכאי לפי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זד
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
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מרחב תכנון מקומי ,עומר

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

)(2

״תכנית מפורטת מס׳  - 362/03/7ישוב בידואי אלקיה״.
עיקרי
שכונת
ציבור
קביעת

הוראות התכנית :קביעת יעודי קרקע ליצירת
מגורים ,קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות
שכונתיים ,קביעת מגבלות בניה כשטחים אלה,
דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית 425 :דונם במתחם ד1/
בישוב בידואי אלקיה.
•לקום הפרסומים  ,3495ד בחשזן דתשמ״ח29.10.1987 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבגיה
התשכ״ה1965-

הודעות בתי המשפט
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל״אביב־יפו

כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע ע ל ידי התכניות ,וכן כל הזכאי ע ל פי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תור חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות תוגש בכתב ,בפירוט והנמקות ,בליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המש1ט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.
מס• התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

צוואות
מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

הודעה ברבר הפהדת שינוי תכנית מפורטת
׳נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מסי  4לתכנית
מפורטת מס׳  - 236/03/7מושב תפרח״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :ביטול ואיחוד ש ל חלקות
קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד,
ביטול תכנית מפורטת מס׳  2/236/03/7על &ותו החלק המודגש
בקו כחול המסומן בתשריט ,שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור
מגורים לבעלי מקצוע ושטח פרטי פתוח בחלק ממגרש .65
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 20.25 :דונם -
מושב תפרח.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או ככל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לפי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
התנגדות תוגש בכתב ,בפירוט והנמקות ,בליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ באלול התשמ״ז ) 4בספטמבר (1987
שלוט מ י נ ו
יושב ר א ש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  3495ו׳ בחשו! התשמ׳׳ח29.10.1987 ,

 25.6.87רינה )יועזרה(
 4701/87ג ד פלדשוה
מדיונה
 10.8.87דני נוטמן
 5601/87זהבה נוטמן
אלפרד בכרך
2.5.87
 5604/87אילנה בכרך
 5605/87מרקו מרדכי לוי
 21.6.86ליבה לוי
יעקב קליין
1.4.87
 5606/87חיה לוין
 25.12.86רות ישראלי
 5608/87בוכרה בירשן
 17.9.82רות ישראלי
 5609/87אליהו בירשן
 31.7.87רודיקה ברצ׳נד
 5612/87הינריך קדמן
פליפס
 5615/87יהושע ברייטשטיץ  30.3.87אסתר בריסשטיין
 27.4.87פדר שמואל
 5616/87פדר שרה
קלייניוד בורים
1.7.87
 5617/87קלייניוד שרה
 26.6.87קציר יגאל
 5625/87וילבר מאשה
בצלאל
 10.7.87בנימין נבנהויז
 5622/87צבי נבנהויז
 21.5.85חנה אן בלון•
 5627/87דוד בלוף
 13.7.87פרץ שליפקה
 5629/87בלה שליפקה
פרנקל ינטה
3.4.87
 5634/87פרנקל אפרים
חיון רחמים
8.4.86
 5635/87חיון ג׳וליה
 21.7.87זיק קםלר
 5638/87רות קסלר
לוי ניר
2.9.79
 5929/80הלפרין זינה
 23.5.87שלום רפאל
 5642/87כהן ורד
 5643/87גרינפלד שמואל
 16.4.85גרינפלד רות
יוסף
 21.7.87גנה ונטורה
 5644/87ונטורה אלי
באומן יעקב
6.8.87
 5645/87שטרן מרים
 29.1.87מנקר אולגה
 5646/87מנקר חיים
 5647/87מידה גליקסון־
טוביה הורביץ
4.8.87
הדרביץ
 24.2.86יוסף צמרמן
 5648/87גוטא חיים
 19.2.82אידה בן יעקב
 5655/87קורץ אברהם
 5656/87קורץ דבורה
אידה בן יעקב
2.8.87

203

בית המעופט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ו ד ע ו ת )המשך(
מם התיק

שם המנוח

5657/87
5658/87
5659/87
5662/87
5664/87
5667/87
5672/87
5673/87
5675/87

ליבין רנה
קורץ שמואל
גינםברג יהודית
רוכברג ישראל
פסטרנק מאיר
בן גוריון עמנואל
גרטרודה וום
שוקל קב־אר
אנה רוזנפלד

,

תאריך
הפטירה

שם המבקש

צוואות

 5678/87גולדה ריבה
 5680/87חיה גרף
5682/87
5683/87
5685/87
5686/87
5690/87
5698/87
5701/87
5704/87
5708/87
5709/87
5711/87
5715/87
5716/87
4447/86

מני מאיר
אופנהיימר
ספירםקו שפירא
שדלוטה
רימלנד צבי
ישראל משה
דוברצקי
רובין שלמה
בריר פלורה
רחמנוב אריה
שושנה ריס
לוי שמואל י
חנה כץ
מלצר רוזליה
אליהו חנוכה
מאלי בלה
הלנה בילצקי

 5718/87אהרון מזיקה
5719/87
5723/87
5725/87
5731/87
5732/87
5743/87
5745/87
5746/87
5750/87
5753/87
5756/87
5759/87
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עקיבא שפיגל
שמואל ברק
לובלינסקי יפה
אסא )גרט(
ליפן
יצחק כהן
מאיר ברז ידה
מונצאז יצחק
צוקרן םלבין
הלפרין דוד
יהודה םולגניק
גוםטבה גיטלה
יעבץ
יצחק אלקלעי

 24.10.87לי בין גרשון
 24.6.87קורץ יעל
 29.7.87אוחנה שמואל
 15.4.87רוכברג חיה
 28.6.87טירוביש זהבה
 10.6.87בן גוריון דבורה
 29.11.81עו״ד פישלר
 22.2.87יוחנן מיכאל
 29.6.87חיה )הרייטה(
םקלר
 13.7.87מרטין ריבה
 12.5.87אברהם מאיר
גרף
אירמגרד טובה
5.8.87
אופנהיימר
ספ־רסקו שפירא
5.2.86
ברנרד
 13.4.87רימלנד רנטה
רוזה דוברצקי
6.4.87
 23.3.87רובין יעקב
 30.9.86ברוך אוגן
 30.7.87רחמנוב שמואל
 28.5.87ניצחונה קונפקה
 25.6.87יפה כץ .
 29.12.86יצחק כץ
שמעון גרינבאום
7.7.87
 15.1.87שמואל חנוכה
 29.3.87מלך פרבר
 20.7.76ב׳יכ היועץ המשפטי
לממשלה
 2.12.86דליה גרשון
)לבית מזיקה(
 16.7.87רוזה שפיגל
עודד ברק
6.9.86
 12.5.86לובלינסקי יצחק
 28.5.87רחל ליפן
 19.12.85מנחם כהן
 19.6.87הושנג ב מ י ד ה
 12.5.87חנה מונצאז
 29.7.87צוק רן ישראל
הלפרץ ויקי
6.8.87
 27.7.87צירל סולגניק
22.7.87
2.7.87

תרצה פוטר
אלקלעי רשל
)רחל(

טם׳ התיק

שם המנוח

5761/87
5764/87
5765/87
5766/87
5768/87
5770/87

לנקרי סלמון
קסרה סלאמה
קסדה יהודה
גרזי ריקה
מרים אביטוב
פולה )פיולה(
זילברמן
יוסף אמינוף
נסים לוי
בוים חיה
מיכל )מינה(
הרמתי טורנר
בלה דרוקמן

5775/87
5777/87
5780/87
5783/87
'5793/87

 5797/87אריקה לנדס
5798/87
5801/87
5804/87
'5810/87
5812/87
5814/87
5816/87
5818/87
5819/87

אסתר כהן
יעקב ברקוביץ
קפה מלכה
עמליה
ברקמו משה
סימן טוב יצחק
אברהם גודד־ץ
שינה )ג׳ניה(
בייטלר
רם שרון .
נירנברג יחיאל

 5823/87דכח עדינה
 5826/87לאה־לנה קיכלר
זילברמן
 5827/87נחמה קירשנבאום
 5828/87חיים קירשנבאום
5829/87
5831/87
5832/87
5835/87
5839/87
5840/87
5846/87
5848/87
5850/87
5836/87
5855/87
5858/87
5860/87

אלזה לוין
דרזנר יחד
בן יוסף שרה
יוסף שמעוני
לאה טארום
נפתליהו דן
משה יחיאל
פריאנטה רחל
יצחק יוליום
מרקם
יעקב שמידמן
קשי יצחק
רוםלר יוסף
ח ו מ י רחל

 5862/87ארנסט הלף

תאריך
הפטירה

שם המבקש

J 8.5.87
3.10.86
26.1.82
16.2:86
6.8.87

לנקרי תמר
קסרה דוד
קסרה דוד
עשירה גרזי
אברהם קטונר

5.1.86
13.9.85
19.2.85
8.12.81

אדלה גולדשמידט
שלמה אל עמי
מרדכי לוי
בוים יוסף

15.2.87
25.5.87

חיה הרמתי
זאב )וילהלם(
דרוקמן
אירמגרד )אירמה(
דורטהיימר

1.5.87
4.11.85

שלמה כהן
ברקוכיץ גיזלה

26.8.87
5.7-87
23.6.87

דניאלה שיינמן
ברקמו םבינה
סימן טוב
בן יוסף

14.8.85

אלכסנדר גיטדייכט

19.8.87

 11.7-87ישראלה זיסמן
 22.6.87רות שרון
 22.3.87נדיה )נחמה(
הולנד
 22.5.87דכה יוסף
6.8.87
שירה טורנברג
)זילברמן(
 21.10.85לביאה רחל
כרקוביץ
 10.9.75לביאה רחל
כרקוביץ
 27.7.87גיטה ויבשטין
שלומקוביץ שרה
3.8.87
 24.8.87לוי חיים
ויקטוריה שמעוני
4.8.87
 27.2.87דנה טל )קטינה(
 23.7.85נפתליהו חנה
 18.6.87יחיאל ארנה
1.3.84
פריאנטה יעקב
9.7.87
10.5.87
25.4.87
30.4.87
23.7.87
22.3.86

מתילדה מרקם
שמידמן אסא
קשי אברהם
רוסלר שרה
)חובני( ג׳רמן
נחמה•
רוברט הלף

ילקוט הפרסומים  ,3495ד בחשו! התשמ״ח29.10.1987 ,

ביךנ המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו'
ה ו ד ע ו ת )המשך(
מס התיק
,

שם המנוח

תאריו
הפטירה

מם׳ התיק

שם המבקש

ירושות
5597/87
5599/87
5600/87
5602/87
5603/87
5607/87

צנגר גרשון
עטלה לוי
יעקב לוי
יעקב סטז׳ינסקי
חנה סמז״נסקי
מרדכי דבורה

 5610/87בלה גרינברג
 5611/87משה גרינברג
 5613/87וורוניקה מטיס
 5614/87אהרן וינגרטן
 5625/87זילבר מאשה
5618/87
5619/87
5620/87
5621/87
5623/87
5624/87
5626/87
5628/87
5630/87
5631/87
5632/87
5633/87
5636/87
5637/87
5639/87
5640/87
5649/87
5650/87
5651/87
5652/87
5660/87
5653/87
5654/87
5661/87
5663/87,
5665/87
5666/87
5668/87
5669/87

חיים זבולון
בייגל צבי
בן אדרת יצחק
נאגיי דוד
שושנה המר
בלומנפלד דריום
יעקב קרן
שלמה פיקובסקי
סאלם דראמי
דראמי נעמה
אסתר אלפנדרי
קליין שרלוטה.
שניצר אברהם
שמואל צ ץ
מילר שמחה
מרדכי גורג׳יה
פרל חיה
יעקבי רחל
השמשוני דליה
חיה
ורם משה אברהם
גבאי םוניה
וינשטוק נטע
אברהם
וינשטוק חיה
דוידוביץ נחמה
חסאן חואתו
סינווני בנימין
ויצקין דינה
לאסקר יוסף
חנניה ביטון

 7.10.86 .צנגר רחל
 13.1.87חדוה )וני( הירש
 23.5.87חדוה )וני( הירש
 27.7.87אמיר שניר
 17.4.87אמיר שניר י
 11.6.87שמש )מרדכי(
רחל
 28.10.84שולמית שיינר
ושמעון גרינברג
שולמית שיינר
1.5.43
ושמעון גרינברג
 25.9.86משה מטיס
 12.2.87רחל ויבגרסן
 26.6.87קציר יגאל
בצלאל
 30.6.87חיים בתיה
 10.10.86צפורה בייגל
בן אדרת משה
4.4.61
נעמי דוד
6.5.87
דוד מקבת
4.6.87
 25.7.87בלומנפלד יזאבלה
 6.12.7$מיכאל קרן
 29.7.87שושנה פיקובסקי
 23.2.70דראמי םאלם
 16.6.82סאלם דראמי
 30.6.87יוסף אלפנדרי
 29.9.86רון דינה
 8.10.86שניצר קטלץ
צין חנה
5.2.87
מגל נורית
9.3.87
 21.4.81רוזנאו צופיה
 29.7.87קובלנץ אורנה
לוין חבה
6.8.80
12.5.87
14.7.87
17.7.87

השמשוני שמואל
ורם מירה
אורלוביץ שולמית

 29.1.87ראובני נחמה
ראובני נחמה
1.5.87
 30.1.87חסידה דוד
 25.10.77חםאן פורטונה
 10.7.87סינווני חוה
ויצקין דוד
1.6.87
לאםקר שרה
2.6.87
 3.12.85תמר ביטון

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

5670/87
5671/87
5674/87
5676/87
5679/87
5681/87
5684/87
5677/87
5687/87
5688/87
5689/87
5691/87
5692/87
1323/86
5553/87
5693/87
5694/87
5695/87
5696/87
5697/87
5699/87
5700/87
5702/87
5703/87
5705/87
5706/87
5575/87
5707/87
5710/87
5712/87
5713/87
5714/87
5717/87
5720/87
5722/87
5724/87
5726/87
5727/87
5728/87
5730/87
5733/87
5734/87
5742/87
5744/87
5747/87

שם המנוח

תארק־
הפמירה

שס המבקש

5.5.68
אמר הימן
23.5.83
אלכסנדר קלס
מינדר אבי
20.4.87
יצתק ירמוביץ
11.7.87
19.11.86
מלכה פשרל
קליין צפורה
25.6.87
29.11.85
שפן שמשי
17.11.80
גמליאלי אברהם
24.11.86
לחמי שרה
25.12.74
אהרון דניאל
סופר גבריאל
27.3.81
29.6.87
משה ציון
סימה אובצינסקי
10.7.87
20.1.86
קאופמן לוי
עמוס וולבלסקי
9.8.87
17.8.86
שולמית שקד
אוז׳חובסקי מרדכי 11.4.81
28.7.87
אשכנזי נסים
רבקה מלניק
18.6.87
19.4.87
לאה גולדרינג
29.7.79
נימן שמתה
3.3.87
נחמה נימן
8.7.87
מלקר משה
מושיאשווילי רעיסה 6.9.84
2.3.66
שמחה אוזן
6.5.73
אוזן חיים
אליהו )בן חיים
שלמה(
 11.7.87יהודה לייב
קום
יעל אקשטיין
6.4.87
שלום דוד
)דוד(
ירן אורי
ירן הדי
9.8.87
צלר אבא
 16.4.87צלר נחום
הנדין אהובה
 2.10.86הנדין ישראל
גיטל קיטרו
7.7.87
אריסטידה שלוש
ראובן ולקו
 10.10.79צביה ולקו
 23.6.87מרגלית מיקולינסקי
אילו מיקדלינסקי
קוברובסקי מרים  13.6.87קוברובםקי ראובן
תמר ברק
 28.11.86עודד ברק
 24.6.87גינת רחל
גינת ליבר
פרשקובסקי עזריה 9.2.75
פורת)פרשקובסקי(
אורי
פרשקובסקי בתיה  10.9.84פורת)פרשקובסקי(
אורי
 25.10.86לפידות אמנון
לפידות בתיה
יצחק ארואסמי
3.1.87
דפנה ארואסטי
מלוינה קונפורס
 25.5.87לינדה קונפורט
3.7.86
וירצר משה
וירצר זאב
זוארץ ויטוריו
 14.2.86ז וארץ מרדכי
עובדיה מיכאל
 26.7.87עובדיה אסתר
דינה הימן
ד ק ס ו ר ץ פרוכטמן
מינדר אירנה
משה ירום
נסים פשרל
קליין אלי
לבנה שמשי
גמליאלי רביב
לחמי גדעון
מרים וויס
רחל סופר
משה יפה
משה קרמר
שושנה אהרונוב
חניתה וולבלסקי
יגאל שקד
צובר נלה
אשכנזי ויקטוריה.
יעקב מלניק
שלמה גולן
אסתר קמין
אסתר קמין
סגולה טלקר
לאה מושיאשווילי
דניאל אוזן
אוזן דניאל
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק

שם המנוח

האריך
הפטירה

שם המבקש

ירושות
5748/87
5749/87
5751/87
5752/87
5754/87

מוסקוביץ שלמה
מנחם בר און
סמילוביץ מיכאל
סלמון שמחה
מזרחי שרה

5755/87
5757/87
5758/87
5760/87
5762/87
5763/87
5767/87

לייטנר לאה
רות קמחי
צוקרמן קלמן
לוי יצחק
צוויבל שלמה
אםרף רן יעקב
פיוטרקובסקי
לנדאו טאובה
אסתר שרם
יוסף זילברמן
רחל נרדיה
גולדנברג זלמן
יוסף
אמינוף מזל
ליובה מלכה
מסעודה בנטל
אלל בנטל
בן ציון קוזיול

5769/87
5771/87
5772/87
5773/87
5774/87
5776/87
5778/87
5779/87
5781/87
5782/87
5784/87
5785/87
5786/87
5787/87
5788/87
5789/87
5790/87
5791/87
5792/87
5794/87
5795/87
5796/87
5799/87
5800/87
5802/87
5803/87
5805/87
5806/87
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כהן שרה
מרים פרלסין
גבריאל פור
אריה סולטנוביץ
שכנאי שרה
וידמן איזיק
דבציגר פאולה
מלמד מנחם
קומורניק חוה
כהני צבי
רבקה נכולגר
יעקב )גוני(
שיפטר
דאואר פיליפ
ישראל טופיול
סולטנה מימון
חיימוביץ שלמה
אהרון ספיר
גוליה ארביב
בדכרע
אהרון רוזה

 26.2.84מוםקוביץ חיים
 26.11.86זהבה בר און
סמילוביץ ישראל
5.2.56
סלטון םלימה
4.5.74
 3.10.70מאור שאול
)מזרחי(
 26.8.77וולפברג יפה
 23.7.86רחמים קמחי
 16.10.78אסיה הדסה ־
 10.7.87לוי סימה
 21.4.86צוויבל אברהם
2.8.87
אסרף מרק
15.2.87
4.6.87
17.6.87
27.7.87

פרומה פולק
יוסי שרם
אדלה גולדשמידט
יוסף נרדיה

 19.11.85גולדנברג בטי
שלמה א ל עמי
8.4.83
 28.7.87ליובה זולטן
 13.7.76ויקטור הלל
ויקטור הלל
8.5.86
חנה אסתר
5.5.87
קוזל
 22.7.78רוזה נחום
 24.9.85אורי פרלסין
 11.6.68גבריאל בנימין
 '1.3.87םולטנוביץ צפורה
 25.6.87שכנאי אהרון
וידמן שרה
5.4.87
דנציגר יוסף
9.2.86
 21.7.87מלמד רחל
 14.9.66אוחיון שושנה
 10.3.87ש ר ה כהני
 17.5.87יוסף בן צבי
25.7.87
31.5.87
22.6.87
25.6.81
8.6.86
6.8.87

חנה שיפטר
דאואר אמיליה
"פנינה טופיול
משה מימון
ברקוביץ ארנסטינה
בתיה ספיר

 19.12.86רחל אוזן
 15.10.83אהרון יוסף

מסי החיק

שם המנוח

5807/87
5808/87
5809/87
5811/87
5813/87
5815/87

דוד ליבסון
בלומה בריסלר
בן ששון נסים
שושני דוד
שלי קפואני
בלום -ראובן

5817/87
5820/87
5821/87
5822/87
5825/87
5830/87
5833/87
5834/87
5837/87
5838/87
5841/87
5842/87
5843/87
5844/87
5847/87
5849/87
5851/87
5852/87
5853/87

נתן פנחםוב
משד .מרקוביץ
נעמי בדודו
דבח משה
יוסף ברנד
זלוטניק בן ציון
וולף צ׳רניס
מרקוס גולדגרוב
יעל קרן
סטפניה פ ר ד נ ד
רוזנבלט קלרה
אלישברג יצחק
אלישברג אהובה
אוילאו גרדי
מיכאל רימון
צילג פלמה
אסתר בן ברוך
יום טוב בן ברוך
דונמברג שרה

5854/87

ארם לויבל
פליציה
שרפשטין זלמן
לב לייב חוה
פינטו מטילדה
ח ב ד יחיאל

5856/87
5857/87
5859/87
5861/87

תאדין־
הפסיחז

שם ולכבקש

 13.6.87מרדכי לב
 19.7.87דוריאן בריסלר
 11.5.86בן שושן אברהם
 10.8.87שושבי יעקב
 10.4.87בן ציון קפואני
 22.8.87פרידה דותן
)בלום(
 22.2.87זויה פנחסוב
 5.11.85חיה מדקובייץ
 18.10.86שלמה ברודו
דבח יוסף
9.77
 22.12.85ארסור ברנד
זלוסניק פםיה
2.4.87
זלדה צ׳רנים
8.2.77
הינדה גולדגרוב
7.5.87
 10.8.87שי קרן
אודה הורוביץ
4.5.87
 4.11.85רוזנבלט מרסל
 19.11.82בתיה אלישברג
 15.2.87בתיה אלישברג
 14.7.87אילון דן
אורה רימון
9.7.87
 20.7.86ארדלי וסילה
מלכה אהרוני
2.2.86
 15.6.87מלכה אהרוני
מלכה חיה
6.7.87
גטניו
 12.12.85לבל שלום
 22.7.87ברקת חיה
 27.12.86ורד ריסה
 20.5.87ארלם בן־שבת
חבר נעמי
1.4.87
א׳ גורן ,רשם

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.
מם׳ התיק שם המניח

חאריו
הפטירה

שם המבקש

2.1.83
28.3.87
14.4.87

ליכוביץ טוביה
פרוינד יעקב
אסתר ליברמן

ירושות
322/87
323/87
324/87

ליבוביץ יעקב
פרוינד מרגרטה
מלכה אליצר

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
ה ו ד ע ו ת )המשך(
מס׳ התיק

תאריך
הפטירה

שם המנוח

שם המבקש

ירושות
325/87
326/87
327/87
328/87
329/87
330/87

אוביץ יעקב
בוקובזה אוזיפה
אודה סול
מיכאל זיגלבוים
מלכה ריבק
הורביץ משה

4.12.86
29.6.86
25.5.87
15.2.87
30.5.87
18.5.87

331/87
332/87
333/87
334/87
335/87
336/87
337/87
338/87
339/87
340/87

ליפא שטריקר
שימונוב איסאק
יפרח אליהו
קרצר משה
איזקם בת־שבע
אשר לדרמן
טרידמן דוד
טרידמן רחל
טייב אמיל
יואל )גלב(
אבז׳ן
תולין אירן
כהן יהושע .
פלייס פני
יעקובוביץ אלזה
יוסופ ברנה
רות גרשון
פייבש אהרון
ד ח ה פריימן
אסנת יצחק
סמואל ניסן
עזיזה לאון

2.7.67
17.9.84
6.4.87
18.4.87
8.11.83
1.5.83
21.9.85
6.6.86
5.5.87

342/87
343/87
344/87
345/87
346/87
347/87
348/87
349/87
350/87
351/87
352/87

אוביץ רגינה
אברהם בוקובזה
אליהו אסראף
אגמון שושנה
איטה גרבוב
פרנםיןייוספיך
הורביץ
עדינה שנה
שימונוב בחמל
מיכל יפרח
מליקין חנה
נרםינקס יעקב
הגרי לדרמן
רוטנברג אטי
רוטנברג אטי
טייב יהודה

 16.9.86אנה גלב
 26.9.86אנה ר ח וייס
 20.6.85מנחם כהן
 25.3.85פלייס מחם
יעקובוביץ יעקב
6.1.78
 1.12.76יוםופ לייב
 15.6.86מרק גרםון
 14.6.87בטי ליבוביץ
 22.6.87יצחק פדובה
 12.7.86אסנת אסתר
 30.12.86פולס סובאגו
 10.7.84עזיזה שרה
י׳ הימן ,רשם

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק
התשמ׳׳ז

שם המנוח

 17975אהרונוב אהרן
 17962ג׳וליאן מקס
 17977גלנט ברמה

תאריד
הפטירה
ב״ה סיון מ״ז
כ״א אב ג׳״ז
ח׳ חשון מ״א

שם המבקש
אהרונוב צפורה
ג׳וליאן פינקוס
גלנס ישעיהו

ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

מם׳ התיק
התשמ׳׳ז
17983
17973
17971
17972
iscfeo
17981
17984
17959
17985
17979
17976
17978
17980
17998
17997
17982
17960

שם המנות

גרידיש בכור
גרינברג בטי
הבלר דורה
הבלר ישראל
האר דוד
וגנר שמואל
וינרדב פרידה
וקסמן יהודה
זים וולף
יעקב ליזה
מילשטיין פניה
פוגל גולדה
פרץ רפאל
קובלםקי חנה
רביבו מסעוד
רון אליהו
רמון עליזה

תאריך
הפטירה
כ״ז סיון מ״ז
י׳׳ח אב מ״ז
כ״ז אדר מ״ז
ט׳׳ז טבת מ״א
ד תמוז מ״ז
ג׳ כסלו מ׳׳ג
ט׳׳ו אייר מ״ז
ה׳ סיון מ״ז
ב׳ סיון מ״ז
ט׳ אב מ״ז
ח׳ אב מ״ז
ו׳ טבת מ״ו
ג׳ אב מ״ז
ז׳ טבת מ׳׳ז
ט׳יז אדר מ״ז
כ׳׳ו אב מ״ז
כ״ח טבת מ״ו

שם המבקש
גרידיש דינה
גרינברג אידל
הבלר אריה
הבלר אריה
האר פייבל
וגנר בתיה
וינרוב משה
וקסמן טובה
זיס לובה
נסים יעקב
גרשקוביץ מרק
פוגל משה
פרץ דניז
שושנה זרח
רביבו סולטנה
לבנה רון
דמון טוביה

עובדיה לויי
מנהל היתידה לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק
התשמ׳׳ז

שם המנוח

תאריד
הפטירה

ח׳ תשרי מ״ז
 7653אלפסי שלמה
ח׳ סיון מ״ז
 7759ינקו דוד
א׳ חשון מ״ו
 7780שמעיה גרופר
י׳׳ח סיון מ״ז
 7802צבי בורנשטין
כ״ו אייר מ״ז
 7805דוד הוף
ה׳ תמוז מ״ז
 7815יצחק שלוים
 7820מינה מושקוביץ כ״ז סיון מ׳׳ז
כ ״ ב תמוז מ״ז
 7823סורל נסים
י״ד סיון מ״ז
 7827הנה גוטמן
ה׳ ט ב ת מ״ו
 .7866גולדה טויבי
י״ד סיון מ״ז
 7872יפה אבוטבול
כ״ב סבת מ״ז
 7875דינה רבינזון
י״ט סיון מ״ז
 7877יוסף פאכט
 7887מרגלית אדבוקאס י״ד אלול מ׳׳ו
 7903פרז׳ )פרש(
ג׳ אב ל״ז
גבאי
ג׳ אב ל״ז
 7903צהלה גבאי
ב׳ תמוז מ״ו
 7904יוסף גבאי
כ ״ א תמוז מ״ז
 7911דוד הררי
כ״ג טבת ל״ז
 7914דוד יהודה

שם המבקש
יעקב אלפסי
רשלה ינקו
ברכה גרופר
מיכאל בורנשטין
ישעיהו הוך
חיים שלוים
מוטי מושקוביץ
טובה סורל
דוד גוטמן
תיאודור טויבי
בנימין אבוטבול
יחיאל רבינזון
זק פאכט
משה אדבוקאט
עזרא גבאי
עזרא גבאי
עזרא גבאי
יוסף הררי
חיריה יהודה
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה

התעסקותם :םוניה )לוי( שפירא  -עקרת בית :האחרים -
אינה ידועה.

ה ו ד ע ו ת )המשך(
מס׳ התיק
התשמ״ז
7915
7917
7917
7930
7931
7934
7935
7954
7955
7959
7968
7971
7972
7985
7990

שם המנוח

תאריך
הפסידה

כ׳ אב מ׳׳ז
בידרמן שמחה
ישראל גםטהלםר ג׳ סיון מ״ב
מרים גססהלסר י ״ ב ש ב ט מ״ז
פרידה גולדשמי׳ ן ח׳ חשון מ״ז
ט״ו תמוז מ״ד
מרים לזרוביץ
ב״ט םיון מ״ה
צבי גלייזר
כ ״ ג ט ב ת מ״ז
אידה דביר
ד׳ אב מ״ז
שבע בקר
י״ט• סיון מ״ז
רוזה פוגל
שאול פורנציק ב״ב אב מ״ד
כ׳ סיון מ״ז
פאני נכון
ז׳ תמוז מ״ז
בטי וילדר
כ״ה ניסן מ״ו
יוסף אמיאם
י ״ ג תמוז מ״ז
עליזה אוחיון
כ״ה סיון מ״ז
זאב קנופף

מקום מגורים רגיל וידוע אחרון :סלל ,ליטא.

אזרחות הנספים :ליטאית.
שם המבקש
אריקה בידרמן
בת שבע גומליב
בת שבע גוטליב
אהרן גולדשטין
אברהם גולדשטין
לובה גלייזר
דוד דביר
דוד בקר
ישעיהו פוגל
סוניה פורנציק
יצחק נכון
ארמונד פאר
אודט ממן
מסעודה אוחיון
דבורה קנופף

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנעדרים עדיין
היו בחיים והמקום שבו נמצאו אז ,1940 :סלל שבליטא.
השם והמען ש ל ב ת משפחתם הקרובה ביותר :גיסה
פיינברג ,רחוב הפלמ׳׳ח  ,37גבעתיים  -אחותה ש ל סוניה)לוי(
שפירא.
סימנים אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה
להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואס על ידי בא־כוחו וינמק את
התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
על־ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני
נציג דיפלומטי או קונםולרי ש ל ישראל שבה יפרט את טעמי
ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם

רפאל טולידאנו ,המזכיר הראשי

הודעות מ א ת ההוצאה לפועל
הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח978-ו

תיק מסי 3846/84

בבית ה מ ש פ מ המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 77/87
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
להלן,
המבקשת :גיטה פיינבדג ,רחוב הפלמ״ח  ,37גבעתיים,
באמצעות ב״ב עו׳יד יגאל סלונים ו/או שאול בן־חיים ו/או
נורית וולף ו/או אורית עמית ,רחוב בלפור  ,40תל־אביב,
.65212
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה
המפורטים להלן ,שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל ביום  9.11.87בשעה .9.00
וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקשת:
שם הנעדר ,מקום לידתו ותאריך לידתו:
.1

סוניה )לוי( שפירא ,ליטא ,ש נ ת .1902

.2

ליפמן שפירא ,ליטא ,לא ידוע.

.3

בנם ש ל סוניה )לוי( וליפמן שפירא  -אבנר שפירא,
ליטא ,שנת .1935
בתם של סוניה)לוי( וליפמן שפירא  -רחל שפירא ,ליטא,
ש נ ת .1937

.4
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בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים

הודעה בדבר מכירת מקרקעין
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן ,לסילוק
חוב של  250,000דולר בערך ,המגיע מהחייב יורם סלע לזכות
בנק לאומי לישראל בע״מ ,המיוצג ע׳׳י עו״ד ראנד.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה
בכתב ,תוך שלושים יום מפרסום הודעה זו .ההצעה תפרט את
שמו ,מענו ,ומספר הזהות של המציע ,ואת הסכום המוצע,
ויצורף להצעה ערבון)במזומן או בשיק בנקאי( בסכום שלא
יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע .את ההצעה יש להגיש בלשכת
ההוצאה לפועל בירושלים ,רח׳ חשין  ,1בכל יום בין השעות
.9-12
פירוט המקרקעין:
המקום :רח׳ פרישמן  ,32תל־אביב.
מספר הרישום :גוש  ,3906חלקה .38/14
תיאור המקרקעין :דירה בקומה שלישית ובקומת גג.
הדירה מכילה  2חדרים וחדרי שירותים בקומה שלישית בשטח
ש ל  71מ״ר ,וכן חדר אחד ,חדר שירותים ,ומרפסת ג ג בקומת
ה ג ג בשטח של  76מ״ר ,הצמודה לנכס ,כן צמוד לנכס מקום
חניה בשטח של  12.5מ״ר.
המקרקעין הנ״ל הוערכו בשווי של  105,000דולר.
גבריאל הדיה
המוציא לפועל בירושלים
ילקוט הפרסומים  ,3495ר בחשת התשמ״ח29.10.1987 ,

הודעות מ א ת ההוצאה לפועל

ביטול רישיפ אגודד! שיתופית
לפי סעיף  (2)50לפקודת האגודות השיתופיות

ב ל ש כ ת ההוצאה לפועל כירושלים
תיק הוצאה לפועל 6936/87

הודעה כדבר מכירת .מקרקעין
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק
חוב ש ל  1,068,000שקלים חדשים בערד ,בצירוף ריבית
והוצאות ,מהחייבת א ח ח ת ברוד זיזה בע״מ.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה
בתור  30יום מפרסום הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו
ומספר הזהות ש ל המציע ,ואת הסכום הסוצע.
את ההצעה יש להגיש אל החתום ממה בלשכת ההוצאה
לפועל ,רחוב חשין  ,1ירושלים ,כל יום בין השעות - 9.00
.12.00
פירוט המקרקעין:
המקום :מגרש בירושלים בין רחוב יפו ורחוב הנביאים.
מספרי הרישום :ג ו ש  ,30050חלקה .26-25
הערות שמאי והערכותיו נמצאות בתיק ההוצאה לפועל
הנ״ל וניתן לעיין בהם.
גבריאל הדיה
המוציא לפועל בירושלים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הואיל ובידם  29.9.1985ניתן צו לפירוק האגודה ״מזון מן
הקבוץ״ אגודה שיתופית חקלאית בע״מ )מסי האגודה/2695 :
 (57וצו זה פורסם בילקוס הפרסומים  ,3265התשמ״ו ,עמי .663
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם  -ניתנת בזה הודעה שרישום
האגודה הנ״ל נתבטל ,ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש
כגוף מואגד.
ל׳ באב התשמי׳ז ) 25באוגוסט (1987
יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודה ־שיתופית
להלן פרסי האגודה:
השם :״כשרות״ שירותי שחיטה וכשרות  -אגודה שיתופית
בע״מ:
המען :דחי טשרניחובםקי  ,11תל־אביב.
תאריר ר י ש ש  :י״ד באלול התשמ״ז ):(8.9.1987
סוג ראשי - 41 :יצרנות ,שירותים ותחבורה!
סוג משנה - 59.:שירותים:
מס׳ האגודה.57/2998 :
ט״ו באלול התשמ״ז ) 9בספטמבר (1987
יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם

צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעות לנושים

נמסרת בזה הודעה ,כי באישורי מהיום שונה שם האגודה
הרשומה מטה שמספרה  57/1223כדלקמן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני מצוד ,בזה על פירוק האגודות כדלקמן:

השם הקודם :עדנים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע׳׳מ.

.1

מאפיה קואופרטיבית ״אחדות״ בחיפה בע״מ )מסי תיק
האגודה:(57-000215 :

.2

מאפיה קואופרטיבית ״הגליל המערבי״ בעכו ב ע ״ מ ) מ ם ׳
תיק האגודה;(57-00783-1 :

ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופ
יות אני ממנה למפרק'האגודות האמורות את אפרים זלצר ,רח׳
הארבעה  ,24תל־אביב.
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ׳יד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודות להגיש את
תביעתו בכתב למפרקים תיד ששים יום מיום פרסום הודעה זו
לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר מחברי
האגודות לערער על צו פירוק זה בפני שר העבודה והרווחה
תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.
ט״ו באלול התשמי׳ז ) 9בספטמבר (1987
יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
ילקוט הפרסומים  ,3495רבחשוןהתשמ״ח29.10.1987 ,

השם החדש :״עדנים״ מושב עובדים להתישבות חקלאית
שיתופית בע״מ.
ל׳ באב התשמ״ז ) 25באוגוסט (1987
׳ יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)48לפקודת האגודות
השיתופיות ,ובהתאם לתקנה  7מתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ״ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויו ש ל משה
רונן ,רח׳ דובנוב  ,10תליאביב ,למפרק האגודה קבוץ רביד
)תיק מס׳ 002582-5־)>57הצו מיום  23.8.1987פורסם בילקוט
הפרסומים  ,3461התשמ״ז ,עמ׳  (1902ואני ממנה בזה את ער׳ד
אלי גולדשמידט ,רח׳ הגליל ,פסג׳ רקתי ,טבריה ,14200
ומרדכי אינגרם ,רח׳ דובנוב  ,10תל־אביב  ,64732למפרקי
האגודה.
ל׳ באלול התשמ״ז ) 3בספטמבר (1987
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הודעה

בדבר רישום שותפויות

המספרים בוזודעה מציינים פרטים אלה:
ו.
.2
.3
.4
.5
.6
ז.
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
9.

שם השותפות
מטרות השותפות
מען השותפות
שמות השותפים הכלליים
שמות השותפים המוגבלים וסכום ההשקעה
תאריך הרישום
תאריך .תקופת השותפות
השותפים הכלליים המורשים לנהל את עניני השותפות
ולחתום בשמה
מספר הרישמ!
י  .א י צ ק ו כ י ץ ) (1987ו ש ו ת ׳ .
סחר ושיווק של תרנגולי הודו.
רחוב הורד  ,1חדרה ,מיקח־ .38402
חברת קנדידה בע״מ ,חברה ,רחוב הורד  ,1חדרה.
תנובה מרכז שחופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל
בע״מ ,רח׳ דניאל פריש  ,3תל-אביב ,השקיעה 1,000
שקלים חדשים במזומן! ישראל איצקוביץ בע״מ ,חברה,
רח׳ הורד  ,1חדרה ,השקיעה  1,000שקלים חדשים
במזומן.
ח׳ באלול התשמ״ז ).(2.9.1987
מיום  :1.9.1987תסתיים אם השותף הכללי יחליט על
פירוק או שהשותף הכללי יפורק.
קנדידה בע״מ.
.55-000909-6

.6
.7
.8
9.

קולומבוס ספינות פרםום בים.
פרסום ,עידוד מכירות ,קידום ושיווק תוך ניצול המדיות
הימיות ,ובין היתר פרםום על ספינות וכל תחום דומה
שעליו יסכימו הצדדים.
המרינה  -תל־אביב ,ד״נ .39445
יצחק עזר ,רח׳ דניאל מוריץ  ,34תל־אביב :מירית לויט,
רח׳ דוב הוז  ,2תל־אביב; בן חורין אבינועם בע״מ ,חברה
פרטית ,רח׳ ביאליק  ,131רמת־גן.
עדנה בן חורין ,רחוב סיגלית  ,144הרצליה ,השקיעה
במזומנים סך בשקלים חדשים השווה ל־.$ 4,850
כ״ט בתמוז התשמ״ז ).(26.7.1987
מיום  1.3.1987לתקופה בלתי מוגבלת.
יצחק עזר ,מידית לויט .השותפות היא מוגבלת.
.55-000904-7

.1
.2

.1
.2
.3
.4

אלפא השכרת רכב
השכרת רכב.
רח׳ הנביאים  ,26חיפה.
א .בטחון אזרחי בע״מ ,חברה בע״מ ,הנביאים  ,26חיפה.

.3
.4

.5

210

.5
.6
.7
.8
9.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
9.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
9.

שלמה רושינק ,עצמאי ,רח׳ פינלנד  ,10חיפה ,השקיע
 1,000שקלים חדשים במזומנים.
כ״ט בתמוז התשמי׳ז ).(26.7.1987
מיום  ¡1.7.1987קיימת כל עוד שני השותפים יהיו
מעונינים בכך.
שלמה רושינק.
.55-000905-4
מ פ ג ש יד מרדכי
מםעדה ,תנות מתנות ,תחנת דלק.
קיבוץ יד מרדכי.
קבוץ יד מרדכי ,אגודה שיתופית ,ד״נ חוף אשקלון.
אלדר אלקטרוניקה יד מרדכי ,שותפות ,ד״נ חוף אשקלון,
השקיע  10שקלים חדשים.
א׳ באב התשמ״ז ).(27.7.1987
מיום  1.10.1984לתקופה בלתי מוגבלת.
אותם מורשי חתימה אשר קיבוץ יד מרדכי יחליט עליהם
מפעם לפעם.
.55-000906-2
יבולי ש ד מ ו ת
שיווק תוצרת חקלאית ,רכישת תשומות וכל פעולה
מסחרית.
בקעת הירדן.
א( דב טל ,חקלאי ,שדמות מחולה; ב( נדב אמתון ,חקלאי,
שדמות מחולה.
מפעלי ממכת מחולה ,שותפות רשומה ,ד׳׳נ הבקעה,
השקיעה  10שקלים חדשים.
ט׳ באב התשמ״ז ).(4.8.1987
מיום  ;1.7.1987תתפרק  90יום מיום הודעת שותף על
רצונו לפרוש מהשותפות.
.55-000907-0
עין הדייג חולתה.
אתר תיירות מסחרי.
קיבוץ חולתה ,ד״נ גליל עליון.
קיבוץ חולתה ,קיבוץ ,קיבוץ חולתה ,ד״נ גליל עליון.
נח נעלי חולתה ,שותפות ,קיבוץ חולתה ,ד״נ גליל עליון,
השקיע  10שקלים חדשים בהעברה בנקאית.
ב״ג באב התשמ״ז ).(18.8.1987
מיום  2.8.1987לתקופה בלתי מוגבלת .תגיע לידי גמר
אם השותף הכללי ירצה בכך.
האנשים שקיבוץ חולתה יחליט עליהם מזמן לזמן.
.55-000908-8

כ ״ ג באב התשמ״ז ) 18באוגוסט (1987
ישראל גלובוס
רשם •השותפויות

ילקום הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

הודעה לפי פקודת המגרות

הודעה על נכפים עזובים

תיקון טעות

בהתאם לתקנה )12ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ח8-ד ,19אני מודיע בזה ,כי בהתאם
לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האפוטרופוס הכללי ,ה ת ש ל ״ ח -
 ,1978החלטתי לנהל את הנכסים המפורטים ברשימה שלהלן
ללא צו ניהול:

בהודעה בדבר רישום חברות שפורסמה בי״פ ,2926
התשמ״ג ,עמ׳  ,1952בשם החברה שמספרה 51-097443-9
במקום ״קרן ציוד אלקטרוני בע״מ״ צ״ל ״קרן זווד אלקטרוני
בע״מ״.
ה׳ בתמח התשמ״ז ) 2ביולי (1987

פנחס ארקום
סגן רשם החברות

תאריף ההחלטה :י״ח באב התשמ״ז) 13באוגוסט .(1987
-,מהות הרכוש :חפצי ערד ,כספים.
השמות:

הודעות מ א ת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח1978-
בהתאם לתקנה )12ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ת ,197&-אני מודיע בזה ,כי בהתאם
לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האפוטרופוס הכללי ,ה ת ש ל ״ ח -
 ,1978החלטתי לנהל את הנכסים המפורטים ברשימה שלהלן
ללא צו ניהול:
תאריד ההחלטה :ב׳ באלול התשמ״ז ) 6בספטמבר .(1987
מהות הרכוש :מניות חברת ״דביר״ בע״מ.
השמות:
,ברוידא אמיל
כהן ש׳
כהן ת׳
כהנוביץ י׳
לבוביץ ח ד
לובין מ׳
לוי ה׳
לוינםון א׳ דייר
לוינםון לאור ר׳
לוריה י׳ ב׳
לוריה ה׳
לוריה ש׳
ליפשיץ ב׳
לצוק אשר
למפרט שלמה
לסטר אולוף
מאירס ה׳
מאירברג שרירה
מדליה ליאון ש׳ ד י ר
מהר״א אברהם דוד
לבקוביץ אביבה
מוצמן הרי

מורזה י׳ מ׳
מזר א׳
מילוק א׳
 .מילר י׳
מילר מ׳
מילר מורים
מינקין יעקב שמואל
מיסטר י׳
מץ ישראל
מרביל ר׳
מרגלית מ׳ דייר
מרק נ׳
מרקם י׳
מרקל א׳
מרקם שמעון
נוסנוב חנה
נורמן הנרי ד״ר
נוהאוזן ח׳ ש׳
נייהוד ליאון
ניומן מ׳
נימקוב טשרלס
סקולסקי מ׳

י ״ ב באלול התשמ״ז ) 6בספטמבר (1987
עמרם כלום
האפוטרופוס הכללי

ילקום הפרסומים  ,3495ד בחשון התשמ׳׳ח29.10.1987 ,

 .1ארואסטי יעקב ואחיו.
 .2שמחה אברהם.
 .3שפיגל מרים )יורשים(.

תאריד ההחלטה :כ״ה באב התשמ״ז) 20באוגוסט (1987
מהות הרכוש :מניות בחב׳ ״דביר״ בע״מ.
השמות:
 .1גרבר נחמה ד י ר
 .2הופמן י׳
 .3הופמן שיל׳
 .4הורביץ י׳
 .5הורביץ ש׳
 .6היימן גורדון ושות׳
 .7היכנברג א׳
 .8הילמן א׳
 .9הילסון א׳
 .10הלבמיליין ברכה
 .11הילסון ש׳
 .12הריס אמה
 .13הקנר א׳
 .14הרצברג י׳
 .15הרשמן א׳מ׳
 .16וייל מקם
 .17ויינראוב א׳
 .18ויינשטיין הרי
 .19וייצמן חיים ד״ר
 .20זיוו את קרנובסקי
אחים
 .21זוסמן הרים
 .22זינזובר

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

זלבר א׳
זלבר ר׳
זלבר מ׳
זגורסקי י׳
זלוטקין מרבם ר׳
זליקוביץ
זקהיים מיה
זקש פוסראן ושות׳
זרובבל דיין בע״מ
זקס מורים
חב׳ לרהיטים בע״מ
חב׳ מסחרית ליאון
חדקל ב׳
טיקטון קרל
יעקבסון מ׳
יעקבס נתן
יפה נ׳ לואיס
יפה מאיר
יפה מורים
יפה מ׳
ישראל י׳
כהן ל׳
כהן עזרא.

תאריר ההחלטה :כ״ח באב התשמ״ז) 23באוגוסט .(1987
מהות הרכוש :כספים.
השמות:

 .1בג׳איו שרה אחות משה אגבאבא.
 .2עזבון המנוח קמינסקי ארתור ,ת״ז
.0-2605124-3
 .3רקנטי יעקב שלמה.

כ״ח באב התשמ״ז ) 23באוגוסט (1987
עמרם בלום
האפוטרופוס הכללי
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הודעות מאת הכונס הרשמי
לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג1983-

הודעות על מינוי מפרקים

הודעות על כוונה להכריז על דיבידנד

שם החברה :חברת אברהם ג י נ ך בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ כצנלסון  ,21ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת ״ א .2630/86
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם .1 :איתן ארז ,עו״ד ,שדי
רוטשילד  ,20תליאביב .2 :שאול ברגרזון ,עו״ד ,רח׳
אבן־גבירול  ,52תל־אביב.
תאריך המינוי :י׳יז בתמוז התשמ״ז ).(14.7.1987

שם החברה :פרדס אפשטיין כפר־םבא בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :שדי רוטשילד  ,57תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תל״אביב־יפו ,ת ״ א .!451/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ל׳ בתשרי התשמ״ח )23
באוקטובר .(1987
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ל״ד קומיסר ,עו״ד ,שד׳ דוד המלד
 ,1תליאביב.

שם החברה :״הנאמן״ ייצור ושיווק רהיטי משרד בע״מ -
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ אילת  ,35תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תליאכיב־יפו ,ת ״ א .1305/86
שם המפרק ,תיאורו ומענז :גדעון קלוגמן ,ער׳ד ,אצל י׳
סלומון ,ליפשיץ ושות׳ ,שד׳ רוטשילד  ,67תליאביב.
תאריך המינוי :כ״ט בסיון התשמ״ז ).(26.6.1987

שם החברה :חברת י.א .את י.ד .בע״מ  -כפירוק.
מען המשרד הרשום :סביון ,רח׳ הגבעה  ,4אצל יוסף אפשטיין.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,ת ״ א .1452/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ל׳ בתשרי התשמ״ח )23
באוקטובר .(1987
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ל״ד קומיםר ,עו״ד ,שד׳ דוד המלד
 ,1תל־אביב.

שם החברה :רמיט רהיטים בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ אילת  ,35תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל׳אביבייפו ,ת״א .1305/86
שם המפרק ,תיאורו ומענו :גדעון קלוגמן ,עו״ד ,אצל י׳
סלומון ,ליפשיץ ושות׳ ,עו״ד ,שד׳ רוטשילד  ,67תל־אביב.
תאריד המינוי :כ״ט בםיון התשמ״ז ).(26.6.1987

הודעות על שחרור מפרקיה

שם החברה :גני אביב  -הנדסה ובנין בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ ביאליק  ,2ראשוןילציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת ״ א .2629/86
שם המפרק ,תיאורו ומענו .1 :איתן ארז ,עו״ד ,ש״ד׳ רוטשילד
 ,20תל־אביב .2 :שאול ברגרזון ,עו׳׳ד ,רח׳ אבךגבירול
 ,52תל־אביב.
תאריך המינוי :י״ז בתמוז התשמ״ז ).(14.7.1987
שם החברה :שיווק והפצה גבעוני-גלפנד בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :ה ר צ א ה  -משכית פינת הגליל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת ״ א .1527/85
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יעקב ישראלי ,עו״ד ,ככר מלכי
ישראל  ,10תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״ז בסיון התשמ״ז ).(24.6.1987

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החברה :אד-גג בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ נורדאו  ,44תל־אכיב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת ״ א .77/81
ה מ מ ם לכל שקל '100 :אגורות בצירוף ריבית.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ה בתשרי התשמ״ח ).(18.10.1987
מקום פרעונו במשרד המפרק :עו׳׳ד ח׳ שפרן ,רח׳ בלוך ,41
תליאביב.
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שם החברה :סלים ג׳ורי בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ הרצל  ,50רמתיגן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת ״ א .2708/67
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם .1 :צבי מיתר ,עו״ד ,שד׳
רוטשילד  ,31תליאביב;  .2יצחק יחיאל ,ער׳ד ,שד׳
רוטשילד  ,31תל־אביב .3 :אבשלום לשם ,עו״ד ,ש ד
רוטשילד  ,31תל־אביב.
תאריך השחרור :א׳ באב התשמ״ז ).(27.7.1987
שם החברה :עלמה )יצוא( ב ע ״ מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ עמל  ,4בתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת׳׳א .858/78
שם המפרק ,תיאורו ומענו :נחמן אמיתי ,עו״ד ,רח׳ יהודה הלוי
 ,90תל-אביב.
תאריך השחרור :כ ״ ג בתמוז התשמ״ז ).(20.7.1987
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם—1980

צו כינופ ,הכרזת פשיטת רגל
ואםיפה ראשונה
שם החייבת ,תיאורה ומענה :דקלה צם ,ת״ז  ,5008634מעבדת
תמלילים ,רח׳ מינץ  ,22פתחיתקוה.
בית המשפט המחוזי של :תליאביבייפו ,ת׳׳א .1179/87
תאריך צו כינוס והכרזת פשיטת רגל :י״א בתמוז התשמ״ז
).(8.7.1987
תאריך הגשת הבקשה :י׳יב באייר התשמ״ז ).(11.5.1987
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״א בחשון התש־
מ׳יח ) ,(13.11.1987בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי,
רח׳ בן־יהודה  ,14תל־אביב.
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם—1980
צו כינוס ,א ס י פ ה ר א ש ו נ ה
שם החייב ,תיאורו ומענו :זאב שורגי ,ת״ז  ,5139784חקלאי,
מושב בן־שמן מס׳ .49
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .2337/86
תאריך צו כינוס :כ״ט בתמוז התשמ״ז ).(26.7.1987
תאריך הגשת הבקשה :כ״ז באב התשמ״ו ).(1.9.1986
בקשת נושה או חייכ :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ח בחשון ה ת ש ׳
מ״ח ) ,(20.11.1987בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי,
רח׳ בךיהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יואב הורוביץ ,ת״ז  ,53635561מנהל
חברות ,כפר ורבורג.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .1511/87
תאריך צו כינוס :י״ז בתמוז התשמ״ז ).(14.7.1987
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בסיון התשמ״ז ).(11.6.1987
ב ק ש ת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ט בתשרי
התשמ״ח ) ,(22.10.1987בשעה  ,12.30במשרד הכונס
הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תליאביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יונתן הורוביץ ,ת״ז  ,0527606מנהל
חברות ,כפר ורבורג.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת ״ א .1512/87
תאריך צו כינוס :י׳׳ז בתמוז התשמ״ז ).(14.7.1987
תאריך הג&1ז הבקשה :י״ד בסיון התשמ׳׳ז ).(11.6.1987
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ט בתשרי
התשמ׳׳ח ) ,(22.10.1987בשעה  ,12.30במשרד הכונס
״הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תליאביב.
הודעות על מינוי נאמנים
וצווי ה כ ר ז ת חייבים כ פ ו ש ט י רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי סעיד ,ת״ז  ,5217535צורף,
רח׳ פרנקפורט  ,9פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,ת ״ א .250/87
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :ב׳ בתמוז התשמ״ז
).(29.6.1987
שמ הנאמן ,תיאורו ומענו :אביחי דרזנר ,עו׳׳ד ,רח׳ ויצמן ,29
תליאביב.
תאריך המינוי :ב׳ בתמוז התשמ״ז ).(29.6.1987
שמות החייבים ,תיאורם ומענם .1 :חנה לוי ,ת״ז ,4/675805
מלצרית;  .2זאב לוי ,ת׳׳ז  ,5/224021פועל ,רח׳ הקשת ,4
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת ״ א .186/87
תאריך צו הכרזת החייבים כפושטי רגל :ט׳׳ו בתמוז התשמ״ז
.(12.7.1987) .
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשו! החשמ״ח29.10.1987 ,

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק אבוהב ,עו׳יד ,רת׳ דרויאנוב ,5
תליאביב.
תאריך המינוי :ם״ו בתמוז התשמ״ז ).(12.7.1987
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד דומני ,ת״ז  ,61690418בעל
קיוסק ,רח׳ הגדוד העברי  ,36תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת ״ א .462/87
תאריך צו הכרות החייב כפושט רגל :כ״ט בםיון התשמ״ז
).(26.6.1987
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דוד מילר ,עו׳׳ד ,רח׳ הרצל ,27
פתחיתקוה.
תאריך המינוי :כ״ט בסיון התשמ״ז ).(26.6.1987

הודעה על כיטדל צו כינוס
שם החייב ,תיאורו ומענו :אדולף שיינברג ,ת״ז ,6867714
אופטיקאי ,רח׳ קרית־םפר  ,18ראשוךלציון.
בית המשפט המחחי של :תל־אביבייפו ,ת ״ א .1077/85
תאריך הצו לכינוס :י׳ בםיון התשמ״ה ).(30.5.1985
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :י ״ ג בטבת התשמ״ו ).(25.12.1985
ו׳ באלול התשמ״ז ) 31באוגוסט (1987
ח׳ ברם
סגן הכונס הרשמי

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
מסי התיק :פייר .7959
ת״א.318/85 :
שם החייב :ווספי שדאד.
מם׳ זהות.5004463 :
המען :נצרת .10/1015
משלח יד :נגר.
שם הנאמן ומענו :הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך אחרון להגשת הוכחות חוב :ט״ז בתשרי התשמ״ח
).(9.10.1987

הודעה על ביטול הכרזת פשיטת רגל
כבית המשפט המחוזי בנצרת
מס׳ התיק :פייר .7910
ת״א.798/84 :
שם החייב :כמאל סוידאן.
מם׳ זהות.5581198 :
המען 132/28 :נצרת.
משלח יד :חשמלאי.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :כ״ז בשבט התשמ״ז ).(26.2.1987
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הודעות מ א ת הכונס הרשמי
צווי פירוק

הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואץ
בפרסומן משום מתן תעודה על נכתותן

ואסיפות ראשונות

לפי פקודת החברות ].נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג1983-
מסי החברה.51-094741-9 :
שם החברה :כרמו תעשיות בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור תעשיה ,כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .748/87
תאריך צו הפירוק :כ ״ מ באב התשמ׳׳ז ).(24.8.1987
תאריך הגשת הבקשה :א' באייר התשמ׳׳ז ).(30.4.1987
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ו׳ בחשון התשמ״ח
) ,(29.10.1987משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין ,3
חיפה.
ש ע ת האסיפות (1 :נושים בשעה  (2 !09.00משתתפים בשעה
.09.30
מס׳ החברה.51-104239-2 :
שם החברה :כרמיאל שירותים לתעשיה)א.ג (.בע׳׳מ  -בפירוק.

ב.ר .השקעות בישראל כע״מ
)בפירוק מרצון ע ״ י הכרים(
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף )321א> לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן ה מ נ ץ ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה והתקיימה כהלכה ביום
 ,20.8.1987נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק מרצון את החברה
וכן הוחלט למנות את אסתר רוזן ,רחוב בילטמור  ,12תליאביב,
למפדקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש את תביעתו,
בצירוף הוכחות ,תור  21יום מיום פרסום הודעה זו ,למפרקת
הנ׳יל.
המפרקת לא תדון בתביעות שתוגשנה לאחר המועד
האמור.
אסתר רוזן ,מפרקת

מען המשרד הרשום :רח׳ המלך שאול  ,14הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .747/87
תאריך צו הפירוק :כ״ט באב התשמ״ז ).(24.8.1987
תאריך הגשת הבקשה :ה׳ באב התשמ׳׳ז ).(31.5.1987
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ו׳ בחשון התשמ״ח
) ,(29.10.1987במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין ,3
חיפה.
ש ע ת האסיפות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.00משתתפים בשעה
.10.30
כייס באב התשמ׳׳ז ) 24באוגוסט (1987
ע״ל קציר
סגן הכונס הרשמי

לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם1980-

צו קבלת נכפים

והכרזת

משפחת סוקולובסקי בע״מ
)בפירוק ע ״ י נושים(
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמי׳ג-־ ,1983כי אסיפה אחרונה של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,30.12.1987בשעה  ,10.00אצל המפרק
ישראל אברהם סוקולובםקי ,רח׳ נורדאו  ,32הרצליה ,לשם
ה ג ש ת הדר׳ח הסופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים ומה נעשה בנכס החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה ושל המפרק.
ישראל אברהם םוקולובםקי ,מפרק

פשיטת רגל

אסיפה ר א ש ו נ ה
שם החייב ,תיאורו ומענו :רובין רחמים ,ת׳׳ז  ,6715521קבלן,
מבצע יואב  ,16/31באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת ״ א .150/87
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ באדר התשמ״ז ).(8.3.1987
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט׳ באלול
התשמ״ז ).(3.9.1987
בקשת נושה או חייב :בקשת חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ג׳ בכסלו התשמ׳׳ח
) ,(24.11.1987בשעה  ,10.00משדד הכונס הרשמי ,רחוב
החלוץ  ,117בארישבע.
י״ד באלול התשמ׳יז ) 8בספטמבר (1987
ש׳ אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

214

חברה להשקעות משרדיפ בע׳ימ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
שאסיפה כללית אחרונה של החברים)או הנושים( של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,31.12.1987בשעה  ,12.00ברח׳ שרת ,24
תליאביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים ,המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרקים.
בלומה פבירםקי
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ״ח29.10.1987 ,

דרך סוכנות לביטוח בע״מ

חברה למימון לטווח אדיו פ.ר.ל כע״מ

)בפירוק מרצון{

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  322לפקודת החברות
ןנוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפת נושים בדבר פירוק
מרצון של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,15.11.87בשעה ,16.00
במשרדו ש ל עו״ד מרדכי גדינפלד ,רח׳ צייסלין  ,17תל-אביב,
ל צ ו י ד מינוי מפרק לחברה ומסירת דו״ח ע ל מצב עסקי הוזכרה.

ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית אחרונה ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,24.12.1987בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח׳ רמברנדס  ,12תליאביב ,לשם הגשת דו״ח סופי ש ל המפרק
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

כל הנושים ש ל (מחברה מתמנים בזה להופיע לאסיפה
הנ׳׳ל.
מרדכי גרינפלד ,ער׳ד
בא כוח החברה

יוסף הויפמן ,מפרק

רום חכרה להשקעות ,הלואות ומימון) (1973בע״מ
).בפירוק מרצון( י

מעונות יורה מספר  5בע״מ

הודעה על כינוס אטיהה סופית

הודעה על סירוק מרצון

ניתנת בזה הזדעה ,שאסיפה כללית של החברה הנ״ל
התכנסה כהלכה ביום  ,29.6.1987בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ,לשם ה ג ש ת דו׳׳ח סופי ש ל המפרק המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ובמסמכיה.

ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג־ ,1983כי באסיפה כללית ש ל
החברה ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,23.8.1987במשרדה
הרשום של החברה ,נתקבלה החלטה מיוחדת שלא מן המניין
לפרק את החברה פירוק מרצון על־ידי החברים ולמנות את
יעקב קורן ,עריד ,רוד החשמונאים  ,91תל־אביב ,למפרק
החברה.
אמריה םכידסקי ,מנהל

כמו כן הוגש הדו״ח הנ״ל כדרוש לפי החוק.
אכרהם רובינשטיין ,מפרק

מרציאנו ובניו משקאות ומוצרי מזון בעי׳מ
הודעה על פירוק החכרה מרצון

ז.צ .החכרה הבינלאומית ישראלית למימון
והשקעות כע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אפיפה כללית סופית

-

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המבין ש ל
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,25.8.1987
התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף מרציאנו ,א צ ל ער׳ד יצחק מלצר ,רח׳ הרצל ,72
באר־שבע ,למפרק החברה.
נישה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעתו,
בצירוף הוכחות ,תון*  21יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען
הנ״ל.

ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית סופית ש ל החברה
תתקיים ביום  ,15.12.1987בשעה  ,10.00אצל עו״ד יהודה
גולדברג ,רח׳ פינםקר  ,60תליאביב ,לשם הגשת דו״ח סופי ש ל
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה
ולהחליט כיצד לנהוג בספרי החברה דמסמכיה.

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

יהודה גולדברג ,עריד ,מפרק

מרציאנו יוסף ,מפרק

ח כ ר ת ח ל ק ה  243ב ג ו ש  3703ר ח ו ב ו ת בע״מ

יוסף רושגולד ושות׳ בע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה ,כי אסיפה כללית אחרונה ש ל החברה
תתקיים ביום  ,20.12.1987בשעה  ,10.00אצל ער׳ד ד ריס,
רח׳ טוסקניני  ,3תל־אביב ,לשם הגשת הדו״ח הסופי של
המפרק המראה נ י צ ל התנהל פירוק העסקים ומה געשה בנכסי
החברה ,וכדי •לשמוע ביאורים נוספים.מאת המפרקים ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  321לפקודת החברות,
כי באסיפה כללית שלא מן ה מ נ ץ של החברה הנ״ל שנתכנסה
ביום  29ביולי  1987התקבלה החלטה מיוחדת לפרק מרצון את
החברה ולמנות את עזרא יגנס ואת יצחק ברזילי למפרקי
התבדה.

א י ט ה ריס

יצחק ברזילי

אליהו רושגולד
מפרקים
ילקוט הפרסומים  ,3495ו׳ בחשון התשמ׳׳ח29.10.1987 ,

עזרא יגנט
מפרקיפ
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חברת דשן אור זבלים אדרגנייפ בע״מ

חברת מבנה ברזל בע״מ

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כחוק ביום ,15.6.1987
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
למפרק החברה את מנחם ברנשטין ,רואה חשבון ,שער פלמר ,1
ת ״ ד  ,33151חיפה.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-שאסיפה כללית אחרונה של
בעלי המניות ש ל החכרה הנ״ל תתכנס ביום ,29.12.1987
בשעה  ,12.00בבית ש ׳ הורוביץ דשות /רחוב אחד העם ,31
תל־אביב ,לשם הגשת דין־וחשבון סופי ש ל המפרק המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה ושל המפרק.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו
לפי המען הנ״ל.

מ ש ה שהל ,ער׳ד ,מפרק

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מנחס ברנשטין ,רואה חשבון ,מפרק

וינגם בע״מ
)כפירוק מרצון ע ״ י נושים(
הודעה על אסיפה םופית

טלנובה אלקטרוניקה בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-שאסיפה כללית של חברי החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,31.12.1987בשעה  ,16.00במשרד הרשום
ש ל החברה ,רח׳ תוצרת הארץ  ,10לשם הגשת דו״ח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי לשמוע באורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובמסמכים ש ל החברה נ ש ל המפרק.

ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית אחרונה של החברה
תתכנס ביום  30בדצמבר  ,1987בשעה  ,09.00במשרד
רואי-חשבון ניסן רזניק ושות׳ ,רחוב שנקין  ,42תל־אביב,
לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה ־עשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה ושל המפרק.
ניסן רזניק^רואה חשבון ,מפרק

בן־ציון הכר ,מפרק

מדריגל בע״מ
)בפירוק מרצון(

פונקו בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[,
התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה,
שנתקיימה כדין ביום  14בספטמבר  ,1987נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את רות קופילוכ
ואלימלך קופילוכ אצל עורכי־הדין בעהם את שפילמן ,רחוב
השחר  ,1תל־אביכ ,מיקוד  ,65252למפרקי החברה.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-שאסיפה כללית אחרונה של
החכרה הנ״ל תתכנס ביום  ,15.12.1987בשעה  ,16.00במשרד
שבולח ,ירושלמי ,רוברטם ,ישראלי ,זיסמן ,סמט ושפיגלמן,
שדרות רוטשילד  ,63תליאביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה-בנכסי החברה.
ע נ ת גדין ,עו״ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעתו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  20יום מיום פרסום הודעה זו
לפי המען הנ׳יל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אלימלך קופילוכ
רות קופילוכ
מפרקים

תיקון טעות
בהודעה על מינוי חברים בועדת ערר רפואית שפורסמה
ביקלוט הפרםומימ  ,3453התשמ״ז ,עמ׳  ,1706במקום ״ד״ר דוד
קרייזלק״ צ ״ ל ״ד״ ר דוד קרייזלר״.
)חמ (3-1175
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ילקוט
sSN1

הפרסומים  ,3495ר

בחשון התשמ״ח,

29.10.1987

סודר בסדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

