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 מס׳
 הקולות
 הבשרים

 אות
 הרשימה כינוי הרשימה

 44 קמע גימלאים 16,674

 25. רצ ת - התנועה לזכויות האוחז ולשלום 97,513
 46 שם התאחדות הספרדים שומרי תודה-ש״ס107,709
 27. ת התוזיה 70,730

 סה׳־־כ 2,283,123

 (2) מספר הקולות שנמצאו פסוליםו 22,444.
 (3) מספר המנדטים שבהם' זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 מסי
 המנדטים

 אות
ד הרשימה  הרשימה מ

 המעדן־ 39
 מפדל חזית דתית לאומית,

 המזרחי - הפועל המזרחי
 יהדות התורה המאוחדת -

 אגודת ישראל
 תנועת המרכז - שינוי

 (שינוי-ליע-המדכז הליברלי)
 חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 (דק״ז# פנתריס שחורימ

 וחוגי גיבור יהודים וערבים
 מולדת
 הליכוד

 מפ״ם - מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 המפלגה הדמוקרטית הערבית
 זמורת החרדים - דגל התודה

 הרשימה המתקדמת לשלום
 צומת - התנועה להתחדשות ציונית

 ובלתי מפלגתיים 2
 רצ - התנועה לזכויות האזרח ולשלום 5
 התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש״ס6
 ומחיה 3

 אמת
 כ

 הן

 ט
 מחל
 מפם

 ע
 עז
 פ
 ץ

 רצ
 סס
 ת

 םה״כ 120

 >4) שמות האנשים שנבחת חברי הכנסת השתים־עשרה
 (א) מרשימת המערך - (אמת) -

 1. שמעה פרס

 הודעה על תוצאות המידות לכנסת השתים־עשרזז

 לפי חוק הבחיחת לכנסת!נוסח משולב], התשכ״ט-1969
 לפי סעיף 84(א) לחוק הבחירות למסת ונוסח משולט,
 התשכ״ס-1969י, ניתנת בזה הודעה על תוצאות הבודדות למסת

 השתים־עשרה:
 (1) מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:

 מס׳
 השלות
 הכשרים

 אות
 הרשימה בינוי הרשימה

 1. אמת המערך 685,363
 2. ב מפדל חזית דתית לאומית,

 המזרחי - הפועל המזרחי 89,720
 3. ג יהדות התורה המאוחדת -

 אגודת ישראל 102,714
 4. הן תנועת מרכז - שינוי

 (שינוי-ל״ע-המדבז הליברלי) 39,538
 5. ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 (רק״ח» פנתרים שחודימ

 וחוגי ציבור יהודים וערבים 84,032
 6. ז הנח השקט 1,579
 7. זכ אחדות - למען ויקסור תייר לכנסת 446

 s זעמ תרשיש 654!1
 9. ס מולדת 44,174
 10. סיף ישי - יחד שבטי ישראל 2,947
 11. טע דרד ארץ 4453
 12. יענ התאחדות התימנים בישראל 909

 13. מחל הליכוד 709,305
 14. מי . מימד - מחנה המרכז הדתי 15,783

 15. מעש תנועה למען מושבים, ערי פיתוח ושכו־
 נוח 2,838

 16. מפם מפ׳׳ם - מפלגת הפועלים
 המאוחדת ובלתי מפלגתיים 56,345
 17. ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 27,012

 18. ענף תנועת לאו״ר - לב אחד ורוח חדשה
 בראשות יעקב חםדאי 4,182

 19. עץ אגודת החרדים - דגל התורה 34,279
 20. פ הרשימה המתקדמת לשלום 33,695

 21. ץ צומת - התנועה להתחדשות הציונית
 ובלתי מפלגתיים 45,489
 22. קן התנועה למען חברה צודקת 3422
 23. קם התנועה למען חיילים משוחררים 1,018

 ס״ח התשב״ש, עמ׳ 103.
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 4• שמואל הלפרט
 5. מזרחי אליעזר

 (ד) מרשימת תנועת המרכז - שעד (שינוי-ליע-המדבז
 הליברלי)(הן)
 1. אמנון רובינשטיין

 4 אברהם פורדסוזמנסיר
 (ה) מרשימת חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית(ר^ימ
 מתרים שחורים וחוגי ציבור יהודים וערבים(ו)

 1. מאיר וילנר
 2. תופיק טובי

 4 שלום־צ׳רלי ביטון
 תופיק זיאד

 (ו) מרשימת מולדת(ט)
 1. זאבי רחבעם

 2. יאירשפרימק
 >ז) מרשימת הליכוד(מחל)

 1. יצחק שפיר
 4 חד אי

 4 יצחק מדעי
 4. אריאל שזן
 5. משה ארנם

 יגאל הורוביץ
 7. משה נסים
 8. משה קצב

 9. מימין נתניהו
 10. אברהם שריר

 11. חד מגן
 12. אהרן אבוזזצירא ,

 13. מימין זאב בגין
 14. ח תיכון

 15. ת מרידוד
 16. אליהו בן אלישר

 17. גחמן שן
 18. יעקב שמאי
 19. חן מילוא

 20. פנחס גולדשטיין
 41 חיים קדפו

 22. אהוד אולמרט
 43 אוריאל לין
 44 עובדיה עלי

 45 אריאל ויינשטיין
 46 ראומריבלין

 47 יגאל כהן
 48 יהודה פרח

 49 מיכאל איתן
 30. יהושע מצא

 31. יוסף גולדברג

 4 יצחק רבץ
 3. יצחק נבון

 4. ישראל קיסר
 5. עזר ויצמן

 6. שלמה הלל
 7. עוזי ברעם
 8. משה שחל
 9. אורה נמיר

 10. שושנה אדבלי אלמחלינו
 11. גדיעקבי
 12. יעקב צור

 13. מרדכי גור
 14. חיים דמן

 15. אברהם כץ עוז
 16. חדליבאי

 17. חיים בר־לב
 18. עמיר פרץ

 19. רפאל אדרי
 40 אריה(לובה) אליאב

 41 אכרם בורג
 42 אברהם שוחט

 43 שמעון ממזרית
 44 מיכאל חריש

 25. בנימין בך אליעזר
 46 אלי דיין

 47 נאוה אוד
 28. יוסף ביילין
 49 גדליהו גל
 30. שבח דיס

 31. אליהו ת מנחם
 32. ,מיכאל נר זהר
 43 עמנואל זיםמן

 34. אפרים גור
 35. נואף מסאלחה

 46 חגי מדום
 47 רענן כהן

 38. מיכהגולדמן
 49 סולודר עדנה

 ע< מרשימת מפד׳ל חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל
 המזרחי(ב)
 1. אמד חישאקי

 4 המר זמלון
 3. פדת חנן

 4. יגאל ביבי
 5. יצחק לד

 >ג) 'מרשימת יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל >ג)
 1. זאב משה פלדמן י

 4 מנחם פרוש
 4 אברהם ורדיגר
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 2. יואש צידון

 >יג) מרשימת רצ - התנועה לזכויות האזרח ולשלום (רצ)

 1. שולמית אלוני
 2. יוסף יוסי שריד

 3. ה כהן
 4. דודצוקר

 5. מרדכי דדשובסקי
 (יח מרשימת התאחדות הספרדים שומרי תודה - מרם >שמ

 1. יצחק חיים פרץ
 2. רפאל פנחסי

 3. מסף עזרן
 4. אריה גמליאל

 5. יאיר לד
 6. שלמה דיין

 (טו) מרשימת התחיה(ת)

 1. מכל נאמן
 2. גאולה כהן

 3. אליעזר ולדמן

 כ״ט בחשון התשמיש(9 בנובמבר 1988)
 >חמ 3-16) אליעזר גולדברג

 שופט בית המשפט העליון
 יושב״דאש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת השתים״עשרה

 גדעון גחת
 רב שילנסקי
 פסח גתפר
 עוזי לנדאו
 צחי הנגבי

 שאול עמוד
 שרה דורון
 זלמן שובל

 יהושע שגיא
 (ח) מרשימת מפ״ם - מפלגת הפועלים
 המאוחדת ובלתי מפלגתיים (מפםן

 יאיד צס
 חיים אורון

 חסיין פארם
 (ס) מרשימת המפלגה הדמוקרטית הערבית(ע)

 עבד־אלוהאב דראושה
 (י) מרשימת אגודת החרדימ - דגל התורה(עץ)

 אברהם רביץ
 משה רפאל גפני

 (יא) מרשימת הרשימה המתקדמת לשלום (פ)
 מוחמר מיעאדי

 (יב) מרשימת צומת - התנועה להתחדשות
 ציונית ובלתי מפלגתיים(ץ)

 רפאל איתן

.32 

.33 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

.39 

.40 
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 2. יום ההוצאה י׳׳ב בתשרי התשמ׳׳ט(23 נספטמבר 1988).
 3. סן־ כל שורה הנקוב; מאתיים מילית שקלים הרשיע

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ר בסבת התשמ״ס(14
 בדצמבר 1989).

 5. הערך הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הג^ב מאה
 שקלים חדשים.

 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 96.75%
 משוויין הנקוב.

 ה. סדרזז מס׳ 1238גי:
 1. סוג הסדרה סוג ״ג׳/ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה קצר

 מועד(סדרות מסוג ״ג״), התשמ״ד-1984ג.
 2. מם ההוצאה: י״ז בתשרי התשמ׳׳ט(28 בספטמבר 1988).

 3. סך כל שוויה ועקוב מאתיים נדלית שקלים חדשים.
 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו ביום י׳׳ג בטבת התשמיש

 (21 בדצמבר 1989).
 5. הערך הנקוב: איגרות החוב מצאו ביחידות שערת הנקוב מאה

 שי^ים חדשים.
 6. המודה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 7%*96

 משוויין הנקוב.
1248ג׳:  ו. םדרזז מפ̂׳

 1. סוג הסדרה סוג ״ג״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה קצר
 מועד(סדרות מסוג ״ג״), התשמ״ד-1984*.

 2. יום ההוצאה: כ׳׳ד בתשרי ומשמיט(5 באוקטובר 0988.
 3. סך כל שוויה הנקוב: מאתיים מילית שקלים חדשים.

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפח ביום כ׳ בטבת התשמיש
 (28 בדצמבר 1989).

 5. הערך הנקוב: איגחת החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב מאה
 שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכח לבנק ישראל כמודד 7%*96
 משוויין הנקוב

 ו בחשון התשמ״ט(17 באוקטובר 1988)
 (חמ 3-1790) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק החת, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת סודות של איגרות חוב

 לפ? חוק מלווה קצר מועד, התשמ״ר-1984
 נמסרת נזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 8
 לחוק מלווה קצר מועד, התשמ״ד-1984י, שהועדה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מלווה קצר מועד, התשמ־ר-1984, עגיינים אלה

 א. סדרה םפ׳ 0339ר:
 1. סוג הסדרה סוג ״ר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה קצר

 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 69.

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב

 לפי חוק מלווה קצר מועד, התשמ״ד-1984
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 8
 לחוק מלווה קצר מועד, התשגדד-1984 י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מלווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, עניינים אלה:

 א. סדרה מס׳ 0419ו:
 1. סוג הסדרה סוג ״ד, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה קצר

 מועד(סודות מסוג ״ר* התשמ״ד-984ונ.,
 2. מם ההוצאה כד בתשרי התשמ׳ס (5 באוקטובר,1988).

 3. סר כל שוויה הנקומ מאה מילית שקלים חדשים.
 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו ביום כ״ט בארד ב׳

 התשמ׳׳ט(5 באפריל 1989).
 5. העדן־ הנקוב: איגרות החוב יומך ביחיחת שערת הנקוב מאה

 שקלים חדשים.
 6. המחיר; איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחד 92.92%

 משוויץ הנקוב
 מ. פדרה מס׳ 19ד0ד:

 1. סוג הסדרה סוג ״ד, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלמה קצר
 מועד(סודות מסוג ״ז״* התשמד-1984נ.

 2. מס ההוצאה כד בתשרי התשמיש(5 באוקטובר 1988).
 3. סך כל שוויה הנקוב מאתיים מילית שקלים• הרשיע

 A מועדי הפדמד איגחת החוב ייפח ביום ב׳ בתמוז התשמ׳׳ט(5
 ביולי 1989).

 5. העיד הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שערק הנקוב מאה
 שקליט חדשים.

 6. המודה איגחת החוב יימכרו לבנק ישראל במחד 89.57%
 משוויין הנקוב.

 ג. פדרה מס׳ 1218ג׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״גי, אשד תנאמ נקבעו בתקנות מלווה קצר

 מועד(סדרות מסוג ״גי), התשמד-1984י.
 2. מם ההוצאה: ר בתשרי התשמיש(15 בספטמבר 1988).

 3. סך כל שוויה הנקוב מאתיים מילית שקלים חדשים.
 4. מועדי הפדיון איגרות החוב ייפח ביום כ״ח בכסלו התשמ״ט

 (7 בדצמבר 1989).
 5. הערר הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שעדת הנקוב מאה

 שקלים חדשים.
 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיד 96.71%

 משוויין הנקוב.
 ד. •סדרה מפי 1228ג׳:

 1. סוג הסדרה סוג ׳׳ג" אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה קצר
 מועד (סדרות מסוג יג׳<, התשמד-1984־.

 י ם׳׳ח התשמד, עמ׳ 69.
 2 ק׳׳ת התשמ״ד, עמ׳ 1251. •
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 יעים אלה
 1. סוג הסדרה סוג ״מירון״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה

 המדעה(סדרות מסוג ״מידור), התש״ם-1980י.
 2. יום ההוצאה: א׳ באלול התשמ׳׳ח(14 באוגוסט 1988).

 3. סך כל שוויה הנ^מ מאה וחמשים מיליון שקלים הרשיע
 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת״
 יים ביום 14 באוגוסט וב־14 בפברואר של כל שנה החל ביום

 טי באדר א׳ התשמ״ט(14 בפברואר 1989).
 5. מועדי הפדיוןז איגרות המב ייפדו בשנינדעשר שיעורים שנ
 תיים רצופים החל ביום י״א באב התשג״ז(14 באוגוסט 1997),
 נשנים 2006-1997 ייפדה כל שנה 8% מסכום איגרות החוב,
 בשנת 2007 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2008

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב
 כ״ב באלול התשמ״זז(6 בספטמבר 1988)

 (חמ 3-950) מאיר פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 ־ ק״ת התש״ס, עמ׳ 1764.

 הודעה בדבר חוצאת סדרות של איגרות חוב

 לפי חוק מלווה המרעה, התשל״ט-1979 י
 נמסרת מה הודעה! כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מלווה המרינה, התשל״ט-1979י, שהועברה אלי, קבעתי לגבי

 איגרות חוב מלווה המדינה, התשל״ט-1979, עניינים אלה

 א. פדרה מס׳ 5201̂א י
 1. סוג הסדרה סוג ״גליל״, אשד תנאיו נקבעו כתקנות מלווה

 המדינה(סדרות מסוג ״גלל״), התש״ם-1̂980
 2. יום ההוצאה ג׳ באלול התשמ״ח(16 באוגוסט 1988).
 3. סך כל שוויה ועקוב עשרים מילית שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית! הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתי
 יים ביום העסקים וממית בחודש אוגוסט של כל שנה הזל
 ביום ל׳ באב התשמ׳׳ט (31 באוגוסט 1989), בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ב באלול

 התשס״כ(30 באוגוסט 2002).
 4 המחיה מחיר המכירה ייקבע במכת לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת נד86.00%

 מהערך הנקוב
 ב. פדרה מפי 35201׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג"גליל׳1), התש״ם-1980*.

 2. יום ההוצאה ר באלול התשמ״ח (19 באוגוסט 1988).

 י ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.
ק״ת התש״ע עמ׳ 2281; התשמ״ה, עמ׳ 457. 1 

 י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמי 1216.

 ילקוס הפרסומים 3591, כ׳׳ם ממזון התשמ׳׳ם, 9.11.1988

 מועד(סדרות מסוג ״ר), התשמ״ר-1984'1.
 2. מם ההוצאה: ד בתשרי התשמ״ט(15 בספטמבר 1988).

 3. סך־ כל שוויה הנקוב: מאתיים מלית שקלים חדשיע
 4. מועדי הפרית: איגרות החוב ייפדו ביום ח׳ באדר ב׳ התשמ׳ט

 (15 במרס 1989).
 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנ^ב מאה

 שקלים חדשים.
 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 92.96%

 משוויין הנקוב
 כ. פדרה מם׳ 10349׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״ו״, אשר תנאץ נקבעו בתקנות מלווה קצר
 מועד(סדרות מסוג ״ר), התשמ״ד-1984*.

 2. יום ההוצאה י״ב בתשרי התשמ׳׳ט(23 בספטמבר 1988),
 3. סר כל שוויה הנקוב מאתיים מיל׳מ שקלים הרשיע

 A מועדי הפדייה איגרות החוב ייפדו' ביום ט״ו באדר ב׳ התשמ׳׳ט
 (22 במרס 1989).

 5. העח־ הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שעדת הנקוב מאה
 שקלים חדשים.

 * המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 93.00%
 משוויץ הנקוב.

 ג. סדרה מם׳ 0359וי:
 1. סוגי הסדרה סוג ״ו״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלמה קצר

 מועד (סדרות מסוג ׳׳ר), התשמ״ד-1984־.
 2. יום ההוצאה; י״ז בתשרי התשמ״ט(28 בספטמבר 1988).

 3. סך כל שוויה הנקוב מאתיים מלית שקלים הרשיע
 4. מועדי הפרית: איגרות החוב ייפדו במס כיב באדר ב׳

 התשמ״ט (29 במרס 1989).
 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערת הנקוב מאה

 שקלים חדשים.
 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במדד 92.92%

 משוויין הנקוב.
 ו׳ בחשון התשמ׳׳ט(17 באוקטובר 1988)

 >חמ 3-1790) מאד פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 * ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1227.

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב

 לפי חוק מלווה המדינה, התשל׳׳ט~1979
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמבות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מלווה המדינה, החשל״ס-1979י, שהועברה אלי, קבעתי לגבי
 איגרות חוב מלווה המדינה, התשל״ט-1979, פדרה מפי 5389׳ ענ

 1 ס׳׳ח התשל״ט, עמי 112.
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 4. מועדי תשלום הריבית; הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים כיום העסקים ומזיון כחודש אוגוסט של כל שנה החל
 ביום ל׳ »3 התשנרס «3 באוגוהס 1989), בשיעור של

 4.75% לשמי-
 5. מועדי הפדיון איגרות החוב ייפדו בשלמותן כיוס כ״ב באלול

 התשס״ב(30 באוגוסט 2002).
 6. המחיה מהיד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי*
 נח (מכרזים), הת«רד-1984*, ואולם לא יפחת מ*86.00%

 מהערך הנקוב.
 ו. סדרה מס׳ 5201ר:

 1. סוג הסדרה סוג *גליל׳׳, אשר תנאיו נקבעו כתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״גלילי), התש׳׳ס-1980נ.

 2. מם ההוצאה; י״ח באלול התשס״ח(31 באוגוסט 41988
 3. סך בל שוויה ועקום חמשיס ואחד מיליון שקליע הרשיע

 4. מועדי תשלום מריבית! הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת״
 יים ביוס העסקים האחרון כחודש אוגוסט של כל שנה החל
 ביום ל׳ באג התשמיש (31 באוגוסט 1989¿ בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפדיון: איגרות ח»וב ייפדו בשלמותן ביום כ״ב באלול

 התשס״כ(30 באוגוסט 42002
 6. המחיר; מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה מדיי
 נה (מכרזים^ התשמ״ד־1984«, ואולם לא ישחת׳ מ־86.00%

 מהערך ועקוב
 ז. פדרה מס׳ 5202«׳:

 1. סוג המדדה סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלמה
 המדינה(סדרות מסוג ״גלילי), התש״ס-1980נ.

 2. מם ההוצאה ה׳ בתשרי התשמיש(16 כםפסמכר 41988
 3. סך כל שוויה הנpב עשרים מיליון שקלים חדשים.

 A שעדי תשלום הריבית; הריבית תשולם בשיעורים חצי שגת׳
 יים ביום העסקים האחרון בחודש ספטמבר של כל שנו; החל
 במם כ״ט באלול התשמיש(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנו*
 5. י מעדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כיד בתשרי

 התשם׳׳ג(30 בספטמבר 42002
 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה ועדי״
 נה (מ0־זי40 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־86.00%

 מהערך הנקוב.
 ח. סדרה מפי 35202׳:

 1. מוג הסדרה סוג ׳גליל״, אשר תנאיו נקבעו כתקנות מלמד.
 המדינה(סדרות מסוג ״גליל״4 התש*ם-1980י.

 2. מס ההוצאה ח׳ בתשרי התשמ״ס(19 בספטמבר 41988
 3. סך בל שוויה מקוב שלושים מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית; הריבית תשולם כשיעורים חצי שנת*

 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרים מיליון שקלים חדשיע
 A מועדי תשלום הריבית! הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתי
 יים כיום העסקים האחרון כחודש אוגוסט של כל שנה הדל
 במם ל׳ באב התשמ״ס (31 באוגוסט 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה
 5. מועדי הפדמן! איגרות החוב ייפדו בשלמותן במס כ״ב באלול

 התשם״ב(30 באוגוסט 42002
 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המד״
 נה (מכחים4 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־86.00%

 מהערך הנקוב.
 ג. פדרה מפי 5201ג׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל־, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מאווז
 המדינה(סדרות מסוג ״גליל״4 התש״ם-1980י,

 2. מם הזוצאה י׳ באלול התשמ״ח(23 באוגוסט 41988
 3• סך נזל שמיה הנקזמ ארבעים ושניים מיליח שקלים הרשיע
 4. מועדי תשלום הריבית! הריבית תשולם בשיעורים ומי שנת״
 יים במס העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה החל
 כמם ל באב התשנרט (31 באוגוסט 41989 בשיעור של

 475% לשנה
 5. מועדי הפריון! איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כיב באלול

 זמשסיב(30 באוגוסט 42002
 6. המחיה מחיר המידה ייקבע במכרז לוי תקנות מלווה המרי•
 נה >מכחים4 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ׳86.00%

̂יב.  מהערך הנ
 ד. פדרה מם׳ 5201ד׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל״, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״גליל״4 התש״מ-1980־.

 2. מם ההוצאה י׳׳ג באלול התשמ״ח(26 באוגוסט 41988
 3. סך כל שמיה הנקוב אדמדם מילמן שקלים חדשיע

 A מועדי תשלום הריבית; הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת־
 יים במס העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה החל
 "כמס ל׳ באב התשמ׳׳ט (31 באוגוסט 1989), בשיעור של

 4.75% לשנוי-
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם ל׳ב באלול

 התשס״כ(30 באוגוסט 42002
 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכרזים), התשמ׳׳ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־0%(664

 מהערך הנקוב.
 ד» סדרה מפי 5201ה׳•.

 1. סוג הסדרה סוג"גליל״, אשד תנאיו נקבעו כתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״גאל״), התש״ם-1980«.

 2. מם ההוצאה ט״ז באלול התשמ״ח(29 באוגוסט 1988).
 3. סך כל שוויה הנקוב שלושים ושבעה מילית שקלים חדשיע
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 ביום כ׳׳ט באלול התשמ׳׳ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של
 4.75% לשבר״

 5. מועדי הפחון: איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום כיד בתשרי
 התשס״ג(30 בספטמבר 42002

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה 1מכחים4 התשמד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־86.00%

 מהערך הנקוב
 יב. סדרה מסי 5203א*

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה (סדחת מסוג ״גליל"4 התש״ם-11980.

 2. יום ההוצאה ג׳ בחשון התשמיש(14 באוקטובר 41988
 3. סך כל שוויה מקוב וןמשים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום ב׳ בחשון התש׳׳ן(31 באוקטובר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה
 5. מועדי הפחון: איגחת החוב ייפח בשלמותן ביום כרה נחשון

 התשס׳׳ג(31 באוקטובר 42002
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984*, ואזלס לא יפחת פד86.00%

 מהערך מקוב
 ר נחשון התשמ׳ט(20 באוקטובר 1988)

 (חמ 3-950) מאיד פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות זזוב

 לפי חוק מלווה המדינה, התשל״ס-1979
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמטת שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מלווה המדינה, התשל״ט--1979י, שהועברה אלי, קבעתי לגבי

 איגרות חוב מלווה המדינה, התשל״ט-1979, עניינים אלה
 א. סדרה מס׳«422ב׳:

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

 2. יום ההוצאה כ׳ז באלול התשס״ח(9 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב: ארבעים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת־
 יים טוס העסקים האחרון בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום כ״ט באלול התשמ״ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה
 5. מועח הפדיון: איגרות הזוב ייפדו בשלמותן ביום ב״ה בתשח

 התשנ״ה (30 בספטמבר 41994

 1 ס״ח התשל׳׳ט, עמ׳ 112.

 * ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 454; התשמ׳׳ו, עמ׳ 307.

 יים ביום העסקים האחרת בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום כ״ט באלול התשמ״ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפדייה איגרות החוב ייפדו בשלמותו ביום ליד בתשרי

 התשס׳׳ג(30 בספטמבר 2002).
 6. ׳ המחיה מחד המכירה ייקבע במכח לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכחיס4 התשמד-*198י, ואולם לא יפחת מ־86.00%

 מהערך הנקוב.
 מ. סודה מפי 5202ג׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל", אשד תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המחנה(סדרות מסוג"גליל"4 התש״ם-1980־.

 2. יום ההוצאה י״ב בתשח התשמ׳׳ט(23 בספטמבר 41988
 3. סך כל שריה הנקוב ארבעים ושניים מילית שקלים חדשים.
 4. מועדי תשלום הריבית: החבית תשולם בשיעורים חצי שנת־
 יים ביום העסקים האחרת בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום כ״ט באלול התשמ״ס 291 בספטמבר 0989, בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפדיון: איגחת החוב ייפדו בשלמותן ביום כד בתשח

 התשס״ג(30 בספטמבר 2002). י
 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכה לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכרזיס4 התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ*86.00%

 מהערך הנקוב.
 י. סדרזז מס׳ 5202ד׳:

 1. סוג הסדרה סוג"גלילי, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מאווז
 המדינה (סודות מסוג"גליל"4 התש״ם-1980־.

 2. יום ההוצאה י״ז בתשח החשמ״ט(28 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב המשים מילית שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: מחבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים ביום העסקים האחחן בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום ביס באלול התשמ׳׳ס(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפחת: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כד בתשח

 התשס״ג(30 בספטמבר 42002
 6. המחד: מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה >מכרזים4 התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־86.00%

 מהערך הנקוב
 יא. פדרה מפי 5202זי:

 1. סוג הסודה סוג ״גאל", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המחנה(סדרות מסוג ־גליל׳׳4 התש״ם-1980י.

 2. יום ההוצאה י׳׳ט בתשרי התשמ׳׳ט(30 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה מקוב: שבעימ ושלושה מיליון שקלים הרשיע
 4. מועדי תשלום החבית: הריבית תשולם כשיעורים חצי שנת־
 ״ם ביום העסקים האחרון בחודש ספטמבר של כל שנה החל
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 * המחיר. מחד המכירה ייקבע במכת לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 ד» סדרה מם׳ 4229ר:

 1. סוג הסדרה סוג ־שגהר. *מד תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 , המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשנרה-11984.

 2. יום ההוצאה י׳׳ז בתשרי התשמ״ס(28 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה מקום ששים מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים ביום העסקים האחרון בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום כיס באלול התשמ׳׳ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.73% לשנה
 ,5. מועדי הפריח: איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום כ״ה בתשרי

 התשנ״ה(30 בספטמבר 41994
 * המחיר: מחיר המטרה ייקבע במכת לפי תקנות מלווה המדי
 נה >מכחים4 התשמ״ד-1984(, ואולם לא יפחת מ־0%ו944

 מהערך הנקוב
 ו. סדרה מפי4229ד:

 1. סוג הסדרה סוג ־שגהר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המרעה(מדלות מסוג ״שגיא״4 התשמ״ה-1984ן.

 2. יום ההוצאה י״ס בתשרי התשמ״ט(30 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב שבעים מילית שקלים חרשים.

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת־
 יש ביזם העסקים האחרון בחודש ספטמבר של בל שנה החל
 ביום כ־ט באלול התשמ״ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה
 * מועדי הפריזה איגרות החוב ייסדו בשלמותן ביום נרה בתשרי

 התשנ־ה(30 בספטמבר 41994
 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכחינ», התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
:1̂  ז. סדרה מס׳ 4230

 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשנרה-11984.

 2. יום הוזצאה ביו בתשרי התשמ״ט(7 באוקטובר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב ששים מיליון שקלים הרשיע

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים בעם העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום ב׳ בחשון התש׳׳ן(31 באוקטובר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה

 * מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם כ׳׳ו בחשון
 התשנ־ה(31 באוקטובר 41994 .

 6. * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרו לפי תקנות מלווה המרי*

 * המחיה מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים), התשמד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 A סדרה ממי 4229ג׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשמ״ה-11984.

 2. יום ההוצאה ה׳ בתשרי התשמ״ט(16 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב ומשים ושלושה מיליון שקלים חדשים.
 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת*
 יים כיום העסקים האחרון בחודש ספטמבר של בל שנה החל
 ביש כ״ט באלול התשמ״ס(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כדה בתשרי

 התשנ״ה(30 בספטמבר 41994
 * המחיה מחיר המכדה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה 1מברזיס4 התשמ׳יד-1984י, ואולם לא יפחת מ־0%(944

 מהערך הנקוב
 ג. סדדדז מס׳ «42ד׳ד

 1. סוג הסדרה סוג ״שגהר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשמ*ה-1984ג.

 2* יום ההוצאה ח׳ בתשרי התשמ״ס«19 בספטמבר 41988
 * סך כל שוויה הנקוב ששים ושניים מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת*
 ייס כיוס העסקים האחרון כחודש ספםפבד של כל שנה החל
 ביום כ״ט באלול התשמ״ט(29 בספטמבר 41989 כשיעור של

 4.75% לשנה
 * מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן כיום גרה בתשרי

 התשנ״ה(30 בספטמבר 41994
 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 ד. סדרה מס׳ 4229ה׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשמ״ה-1984*.

 2. יום ההוצאה י״ב בתשרי ומשמיט(23 בספטמבר 41988
 3. סך כל שוויה הנקוב שבעים וחמשה מיליון שקלים חדשים.
 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים ביום העסקים האחרון בחודש ספטמבר של כל שנה החל
 ביום ל׳ט באלול התשמ״ט(29 בספטמבר 41989 בשיעור של

 4.75% לשנה.
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ׳׳ה בתשרי

 התשנ׳׳ה(30 בספטמבר 41994

 * ק־ת התשמ׳־ד, עמי 1216.
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 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994
 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־%*101

 מהערך הנקוב

 יא. סדרה מם׳ 4230כ*א:

 1. סוג הסדרה סוג ׳שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגהר/ התשמ״ה-1984י.

 2. יום המצאת ל בחשון התשמיש(31 באוקטובר 1988).

 * סך כל שוויה ועקוב׳ עשרים וחפשה מיליון שקלים הרשיע

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים זמני שנת•
 יים ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום ב׳ נחשון התעדן(31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 4.75% לשנה

 * מיעדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ו נחשון
1994J התשנ״ה31 באוקטובר) 

 * המחיה מחיר מכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלמה המד־
 נה (מכרזים/ התשמ׳ד־1984י, ואולם לא יפחת פ־101.5%

 מהערך הנקוב

ע סדרה מס׳ 4230כ״כ:  י

 1. סוג הסדרה סוג ־שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא־/ התשמ״ה-1984*.

 j מם ההוצאה ה׳ נחשון התשמיש(31 באוקטובר 41988

 * סך כל שוויו; הנקוב שלושים מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים ומי שנת״
 יים ביום העסקים המזרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ניום ב׳ בחשון התזרן.(31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 475% לשנו

 * מועדי הפדית: איגרות הזוב ייפדו בשלמותן במם כ־ו נחשון
 התשנ־ה(31 באוקטובר 41994

 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלמה המרי־
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984«, ואולם לא יפחת מ־101.5%

 מהערך הנקוב

 יג. פדיה מס׳ 34230־*:

 !. סוג הסדרה סוג ״שגיא־, אשר תנאמ נקבעו כתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״/ התשט־ה-1984*.

 .3 מם ההוצאה ל נחשון התשמיש(31 באוקטובר 41968
 3. סך כל שמיה הנקוב ארנעים מילית שקלים הרשיע

 A שעדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת־
 יים במם העסקים האחרת כחורש אוקטובר של כל שנה החל
 במם ב׳ בחשת הכש״ן >31 באוקטובר 1989/ כשיעור של

 נח (מכרזים/ התשמ־ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%
 מהערך הנ^ב

 ה. סדרה מל 34230׳:

 ו. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשד תנאמ נקבעו בתקנות מלמה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא־/ התשמ״ה-1984^

 2. מם ההוצאה ל׳ בתשרי התשמ״ט(11 באוקטובר 41988

 * סך כל שודר• ועקוב מאה וחמשה מילית שקלים הרשיע

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת•
 יים ביזם העסקים האחרון כחורש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום ל בחשן התש״ן(31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 4.75% לשנה

 5. מועדי הפרית: איגרות החוב ייפו ו בשלמותן במם כ״ו בחשת
 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994

 * המודה מחיר המכירה ייקבע כמכת לפי תקנות מלווה המדי״
 נה (מכרזים/ התשמ״ד־1984«, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב

 M סדרה מס׳ 4230ג׳!
 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה

 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״/ התשמ*ה-1984נ.

 2. מם ההוצאה נ׳ כחשת התשמיש(14 באוקטובר 41988

 3. סך te שורה הנקוב מזמז מיליון שקלים הרשיע

 A מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חגי שנתי
 יים במם העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 כמס ל בחשת התש׳ז (31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 4.75% לשנו

 * מועדי הפריון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם כיו נחשון
 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994

 * המודה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי״
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ״94.00%

 מהערך הנקוב

 י. פדרה מפי 34230*:
 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מלמה

 המדמה(סדרות מסוג ״שגיא״/ התשמ״די-1984*.

 2. מס ההוצאה ל בחשת התשנדט(31 באוקטובר 41988

 * סך כל שוויה הנקוב עשרים מילית שקלים הרשיע

 4. שערי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים ועי שנתי
 ייס נמס׳ העסקים ממזומן בועדש אוקטובר של כל שנה החל
 במם ל בחשת התש״ן(31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 4.75% לשנה

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם ליו בחשת
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 * סף כל שוויה הנקוב ארבעים מיליון שקלים חדשים.
 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנת
 יים כיוס העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום ב׳ בחשון התשץ (31 באוקטובר 1989), בשיעור של

 4.75% לשנו
 * מועדי הפדיון! איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום 5״ו בחשון

 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994
 * המחיה מחיד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־101.5%

 מהערך מקוב
 טז. סדרה מס׳ 4280כ״ו:

 1. סוג הסדרה סוג ־שגהר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״/ התשמ״דד-1984*.

 2. יום ההוצאה כי בחשון התשמיש(31 באוקטובר 41988

 * סך כל שוויה הנקוב־ ששים מיליון שקלים חדשים.

 4 מועדי תשלום הריבית: ודיבית תשולם כשיעורים חצי שנת״
 יים ביום העסקים האה״ון בחודש אוקטובר של בל שנה החל
 ביום ב׳ בחשון התשץ (31 כאוקםוכר 41989 כשיעור של

 4.75% לשנה

 * מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום נרו בחשת
 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994

 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלזזה המרי
 ... נה (מכרזים/ התשמ״ר־1984י, ואולם לא יפחת מ־101.5%

 מהערך הנקוב
 ט׳ כחשת ומשמיט(20 באוקטובר 1968)

 (חמ 3-950) מאיר פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 4.75% לשנה
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כץ בחשון

 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994

 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכרזים/- התשמ־ד-1984י, ואולם לא יפחת נד%*101

 מהערך הנקוב

 יו. סדרה מפ׳ 4230ב׳ה

 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״/ התשמ״וז-21984.

 2. יום ההוצאה כ׳ נחשון התשמ״ס(31 באוקטובר 41988

 * סר כל שורה הנקוב ארבעים מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי תשלוס הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חזי שנת״
 יים ביום העסקים המזרון בחודש אוקטובר של כל שנה החל
 ביום בי בחשון התש״ן(31 באוקטובר 1989/ בשיעור של

 4.75% לשגר

 * מועדי הפריון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן כיוס כ*ו נח שדן
 התשנ״ה(31 באוקטובר 41994

 * המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי•
 נה (מכרזים/ התשכדר-1984ג, ואולם לא יפחת מ־%*101

 מהערך הנקוב.

 טו. פדרה מפי 4230ה״זע

 1. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ־שגיא״/ התשמ״ה-1984«.

 2. קם ההוצאה* כי בחשת התשמיש(31 באוקטובר 41988

 ילקוט הפרסומים 3591, לס בחשן התשמימ, 9.11.1988 251



1965  הודעות לפי חוק התכמן והמיית, התשב״ה־

 הורעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 מס׳ 3571, התשמ״ח, עמי 2834.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה, וס במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ירושלים,
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תבנה מ^מי מטה יהודה
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאי מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחת ירושלים
 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מם׳ מי/191א׳, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳

 ני/200 ושינוי לתכנית מפורטת מס׳ 191״.
 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 29743, חלקי
 חלקות 7,2; גוש 29953, חלק מחלקה 4 - צובה שסח בין קואור
 דינטות אורך 35*160.675-160 ובין קואורדינטות רוחב
 131.900-132.000, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) קביעת שטח למוסד חינוכי
 המשתרע על פני 2100 מד; ב) קביעת בינוי בהתאם לתכנית

 הבינוי(נספח מס׳ 41
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3555, התשמ״ח, עמי 2049.
 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי התערה המחוזית
 האמורה ות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה
 וכל המעוניין דשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ח׳ בחשון התשמ׳׳ט(19 באוקטובר 1988)

 אליהו סויסה
 יושב־דאש הוועדה המחודת

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב

 י מרחב תכנון מקומי גבעתיים .
 הודעה בדבר אישוד שינוי תכנית מתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז תל־אביב
 החליטה, באישור שר־הפנים, לאשר שינוי תכנית הנקרא ׳׳שינוי

 תכנית מתאר מס׳ גב/376״.
 ואלה השטחים הכלולים בשיטי התכנית: גוש 6160, חלקה 14

 מחוז ירושלים

 מרחב ׳תכנה מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ירושלים הופ־
 קד שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 3772, שינוי

 מס׳ 1/87 לתכניות מס׳ 2966 ומסי 3449״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30139, חלק
 מחלקה 74 - ירושלים, שבי תלפיות, פינת רחובות קורא הדורות
 ורחוב רבדים. חלקה ארעית מם׳ 30 לפי תכנית חלוקה לצרכי

 רישום, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קווי בניין: צדדי - מ־
 (44 פ׳ המותרים ל־(24 מי, אחורי - מ־5.0 מ׳ המותרים ל־3.5 מ׳,
 קדמי - נח64 מ׳ המותרים ל־5.0 מ׳ בהתאם לתשרינמ ב) הגדלת
 מספר הקומות המותר משתי קומות על עמודים לשלוש קומות מעל

 קומת חניה ג) קביעת בעד בשטח בהתאם לנספח הבינוי.
 כל המעוגיין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרם תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ומ כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמו

 רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידה אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳׳ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר מקומית
 הנקרא ״תמית מס׳ 3879, שיטי מס׳ 58/87 לתכנית המתאר המקר

 מית לירושלים*.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30071, חלקה
 3* חלק מחלקה 125- ירושלים, שכונת זכרה משה רח׳ שפת אמת

 מס׳ 5, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינר התכנית: א) שינר יעוד שסח מאזור מגר
 רים 3 בתחום הריסה לשטח למוסד - ישיבת שפת אמת; ב) הגדלת
 אחוזי הבנייה כד90% המותרים ל־192%; ג) קביעת בער לתוספת
 קומה על הכנת הקיים בהתאם לנספח מס׳ 1; ד) ביטול קטע מדרך
 מאושרת. ה) קביעת הודאות בגין חניה פרטית; ו) איחוד וחלוקה

 מחדש.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״וז-1965

 שעד תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ לה/1/17/1000״.
 ואלה השטחים הכלולים בשעד התכנית: גוש 4349, חלקות
 40,19,18 חלקי חלקות 3,22,21,17,15,14,7^ 76,75, 403

 227 - רמלה. י
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור
 ״בנה כיתר! קביעת שטחים למגורים לצרכי ציבור, למסחר,

 התודית דרכים חדשות וביטול דדך מאושרת.
 כל המעתיק בשעוי התכנית רשאי לעיין מ בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעובייז בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שעד תכנית, וכל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
 i י

 מרחב תכנון מקומי הדרים
 הודעה בדגד אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז המרכז
 אישדד, באישור שד הפנים, שינוי תמית מתאר מקומית מקרא

 ״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ הד/1/53״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6442, חלקות
 46 (חלק/ 45, 74 (חלק), 163, 164, 182 (חלק), 188, 189, 194
 (חלק/ 196, 208 (חלק/ 406 209, 213 (חלק/ 183 (חלק/ 184
 (חלק/ 210 (חלק/ 61,160 (חלק/ 63 (חלק) - שכעת הדר, רחובות:

 המדגים דגניה המנחם, העטדה, הוד השרון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שסח למוסד רפואי,

 לצרכי ציבור ולדרכים, קביעת הוראות בנייה.
 הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3347, התשמ״ו, עסי 1357.
 שימי התכנית האמוד, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הדדים, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי המרכז י
 הודעה גדבד אישור תבנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 אזיק התכנון והבנייה
 התשכ׳ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחת המרכז
 אישרה תמית מתאר מקומית הנקראת ״תכנית מס׳ ממ/8007״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3629, חלק 2, חלק

- קטע מרחוב ברדיציבםקי.
 עיקרי הוראות שינוי התעית: א) שינוי אזור מגורים א־2 ל־ב־
 2 בחלק מחלקה מקח״ית 14; 5) חלוקת חלקה 14 המקורית לחל^ת
 משנת ג) מייה על חלקה חדשה 2001 (זמני) לפי תב״ע מם׳ גב/

432 
 הודעה על הפקדת שימי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4116 התשמ״ו; עמ׳ 185.
 השינוי האמור, כצורה שאישרה מתו הוועדה המחוזית, ביחד
 עס תדשריס המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמד
 דה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה גבעתיים, וכל
 המעונת רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כיד בחשה התשמיש(4 במבמבר 1988)

 מרדכי פהבא
 יושב* ראש הוועדה המחוזית

 לתכנה ולבנייה מחת תל־אביב

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקימי •ראשון לציה
 הודעה בד3ד אישור שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכמן והבנייה,
 התשרדי-1965, מ הוועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחת המרכז
 אישרה, באישור שד ומניע שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא

 ״שימי תכנית מתאר מקומית מס׳ רצ/7/1״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים 925*

4936 
 עיקרי הוראות שינוי התעית! 1) לפתוח דרכים, להרחיב דד*
 כים קיימות, להקצות שטחים לשבילים להולכי רגל, לבטל דרכים
 קיימות; 2) ליעד שטחים לשטח לבנייני ציבור ולשטחים ציבוריים
 פתוחים; 3) לקבוע מייניס עם חזות מסחרית; 4) לקבוע מייה עם

 קידות משותפים.
 הודעה על הפקדת שימי התעית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4630 התש״ע עמ׳ 1735.
 שימי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 בימי עם התשריט המצורף )ליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולמייה ראשה
 לציה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

̂זל.  שהמשרדים המורים פתוחים לי

 מרחב תכנה מקומי רמלה
 הודעה גדגד הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והבנייה,
 חתשה״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחת
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון ולמייה רמלה הופקד
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 הודעות לפי חוק החמין־ ודומייה, התשכ״ה-965ו

 האמורים פתוחים לקהל.

 ©•חב תכנת מקומי מודדות הכרמל
 הודעה גדבד הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה-1965, כי במשוח הוועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחוז
 חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה מורדות הכרמל
 מפקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ מכ/429 תמית
 מפורטת באזור התעשייה נשר״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ ג/80*
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: מש 11666, חלקות
416 414-191,187-148,146-138,134,132-128,40-15 ,13-3 

 218 ־־־ נשר, אזור התעשייה המשיכי למדך בר*יתורו״
 עיקרי הוראות שימי התבנית: מתן הוראות תמון לשטח
 הכלול בז־״ סלל הסדרת הבנייה הקיימת; איחוד חלקות לפי

 התשריט.
 כל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקזל.
 כל הסעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט חבמני אחר, הרואה
ד שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע דל י
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמד

 דה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקומי השומרון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק וממון והבנייה,
 התשכ״די־1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחוז
 חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכמן ולמייה השומרון הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תמית מתאר מקומית
 הנקרא ״תמית מס׳ ש/374 - שימי יעוד קרקע בכרכור״, המהווה
 שינוי לתמיות הבאות: ש/1 - תמית מתאר פרדס חנמ ש/18 -

 תבנית מפורטת כרכור.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: מש 10074, חלקות
 468-265,118 חלק מחלקה 107 (דדך) י כדכוד, רחוב המייסדים.
 עיקרי שימי התמית; שינוי יעוד חלקות 465 266 וחלק
 מחלקה 18 משטח למייבי ציבור לאזור כמורים ב׳; חלוקת אזורי

 הממרים למגרשי מייומ התוויית דרכים ושביל.
 כל מעוניין בשינוי התמית דשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, במת או בכל era תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע משמד התבנית, וכן כל מנאי לכך על פי סעיף 100

 מחלקה 8 - נחלת יהודה.
 עיקרי הוראות התבנית: שימי יעוד קרקע מאזוד חקלאי לאזור
 מוסחת לשימוש מיומי ומתקני ספורט, על מנת לאפשר למוסד
 כפר מער שדה חמד להקים על המגרשים מגרשי ספורט לשימוש

 תלמידי המוסד.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3537,

 התשמ״ח, עמ׳ 1205.
 התכנית האסורה, נצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז, וכל
 המעוניין רשאי לעיין כה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 ודם לקהל.
 כ׳׳ג נחשון התשמ״ם(3 מובמבד 1968)

 דב שיש
 יושב״דאש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולמייה מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה
 הודעה כדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק תזמון והבנייה,
 התשב״ה—1965, כי הוועדה המחוזית לתכמן ולבנייה מחוז חיפה
 החליטה לאשר, כאישור שר הפנים, שינוי תכנית מתא* הקומית
 הנקרא ״תמית מס׳ חפ/1691 - אחוזה מונית״, המחזה שימי
 לתכניות הבאות: חפ/1 - אחוזת 0ר הרברפ םמואל(1927* חפ/1 -
 אחוזת םר הרבדט ספואל(1935» חפ/1 - תיקח תכנית אחוזת סר
 הרכדס סמואל(941!» חפ/10 - המנחיל ממדה, הד הכרמל; חפ/
 229 - תכנית המתאר של העיר חיפה חפ/229ב׳ - הגדלת אחוד
 הבנייה באזור מגורים rte חפ/229ד׳ - רוחב מינימלי של רחוב
 לתנועת כלי־דכב חפ/288 - אחוזת סר הדברט סמואל, תיקון
 מגרשי חנויות הפוגעים בתכנית חש! המקוצרת; חפ/717נ* - מק״
 מות למיינים ציבודיימ חפ/718א׳ - פיקח על פיתוח הבנייה
 באזור ממדים אץ חפ/1405 - ישיבת רמות רמז; חפ/073וד׳ -
 שימי הכימי בדמות רמז עלית•• חפ/1536ב׳ - הגדלת אתו־ לבי״ס

 איינ שטיין.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: אחוזה צפונית, בין
 רו? איינשסיין לדדך דדי בירפ.

 הודעה על הפקדת שינוי מענית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4356 התשמ״ו, עמ׳ 4677

 השינוי האמור, כצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אל?, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו
 רה וp במשרדי הוועדה המקומית לתמון ולמייה היפר״ וכל
 המעתיק רשאי לעיין מ, ללא תשלום, נימים ובשעות שהמשרדים
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי דרום השרת
 הודעה בדבר אישור שינוי תמית ממורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון ומנייה,
 התשכ*ה-1965, כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד׳
 וחלוקה כקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שימי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מס׳ משמ/103>שד< - עינת והסביבה, שינוי לתכניות
 מפורטות מסי שד/470, מס׳ שד/1/470, מם׳ שד/3/470 ושינוי

 לתכנית מתאר מקומית מם׳ שד/1000״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; 4941.5 דונם, גושים
 4263-4260, 4268, 4269¡ חלקי משים 4251, 4153, 4256-4256,

.4270 ,4267 4264 
 עיקרי הוראות שינוי התבנית; א) הכנת תכנית מפורטת
 לצרכי רישום קיבוץ עינת והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט;
 כ) ביטול ואימדשל משים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם
 למצב הקייס ופיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים ואזורים; ד)
 ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ה) ביטול מקרקעי
 יעוה 0 ביטול הודאות תכניות קודמות בכל המגע לחלוקת השטח

 לצרכי רישום.
 מדעה על הפקדת שימי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3527, התשמ״ח, עמי 827.
 השינוי האמור, בצודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחתית האמו
 רה וכן במשרדי מועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלו
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, וכן במשרדי מועדה הנד
 קומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, וכל המעוניין רשאי לעיין מ
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

 מרחב תכמן מקומי דרוס השרון, לודים ויהוד
 הודעה בדכי אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והננייד,
 התשכ*ה-1965, כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה, באישור שד הפגים, לאשר שימי תמית מפורטת הנקרא
 ״תמית מס׳ משמ/9משד< - מושב מגשימים, שימי לתמיות מפור
 טות מסי שד/1/433, מס׳ שד/4/433, מס׳ שד/6/433, מסי שד/

 9/433 ושימי לתמית מתאר מקומית מס׳ שד/1000״.

 ואלה השטחים הכלולים בשימי התכנית; 2,795 דונם, גוש
 726¿ חלקי משים 6290, 6293, 6295, 6711, 6724, 6725, 6727.

 עיקרי הוראת שימי התמית: א< הבנת תמית מפורטת
 לצרכי רשום מושב מגשימים בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב)
 ביטול ואיחוד של משים וחלקת קיימים וחלוקתם מחרש בהתאם
 למצב ימיים ופיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים ואזורימ ד)
 ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ה) ביטול מקרקעי

 לחוק, רשאי להגיש התנגדות לשינוי התמית במשרדי מועדה המ־
 קומית האמורה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את תעוב־
 חת שעליהן היא מסתמכת.

 התצהיר ״נתז בפני עדרך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
 או על פיו.

 הי בחשת התשמ״ט(16 באוקטובר 988»

 משח גלזנר
 משנדר אש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולמייה מחוז חיפה

 הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות
 איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות

 ירושלים, המרכז, חיפה והצפון

 מרחב תכנון מקומי ודום השדון

 הודעה בדבר ועקדת שינוי תפנית מתאר מקומית

 נמסדת בזה הודעה, בהתזט לסעיף 89 למק התמזן והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית המשותפת לתבניות
 איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז,
 חיפה והצפון ובמשרדי הוועדה המלןמית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז מפקד, בימי עם חתי
 שדיט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא •תבנית מפורטת
 מס׳ משמ/118(ש1) - אדמות משמרת, שימי לתכנית מתאר מקד

 מית דרום השרון מס׳ שד/000ד.

 ואלה השטחים מלולים בשינוי התכנית: 280 דונם, חלקי
 משים 7671, 7672.

 עיקרי מראות שימי התמית: א) רישום שעות משמרת(שב־
 מועצה אזורית דחם השרון) בספרי המקרקעין לוד התשריט; נ)
 ביטול משים וחלקת קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים
 ופיתוח בעתיד; ג) קביעת יעדים ואזורים; ד) ביטול דרכים קיימות
 והתוויית דרכים חדשות; ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי

 ציבור.

 כל המעוניין בשימי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעתיין בקרקע, במת או פכל פרט תמתי אחד, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שימי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף
 100 לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הדעה זו ברשד
 מות, להגיש התנגדות לשימי התמית במשרדי מועדה המקומית
 האמורה, ועליה לבלול פרוס ההנמקות להתנגדות ולהיות מלווה
 בתצהיר חתום על״ידי עורך־דין המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנת מקומי לודיס

 הודעה כדבר אישור שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחתות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ־תכנית מס׳ משמ/107גגז) - בית נחמיה והסבינד, שינוי לתכניות

 מפורטות מס׳ גז/3/414 ומס׳ גז/5/414״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 6,676 דונם, גושים
;4816 8̂12 4811 4798 ,4794 4786 4784 ,4493 4492 ,4490 
 חלקי גושים 4121 4122 4124-4126 4129 4138, 4136
4787 ,4785 4783 ,4496 4491 ,4486-4489 4143-4145 
4813-4815 ,4810 4806 ,4805 4800 ,4799 ,4797 4789-4793 

 4819,4817 4820 (בהסדר).

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצרכי רישום מושב בית־נחמיה והסביבה בספרי המקרקעין לפי
 התשריט{ 0 ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
 מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיה ג)י קביעת יעדים
 ואזורים; ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות: ה) ביטול
 מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור; ו) קביעת מספר נחלות
 (חלקות אי) ומגרשים לבעלי מקצוע, משקי עזר ומשתבנימ ז) ביטול
 הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3561, התשמ׳׳ח, עמ׳ 2388.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו
 רה וp במשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלו־
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, וכן במשרדי הוועדה הפד
 קומית לתכנון ולבנייה לודים, וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא

 תשלום בימים ובשעות שהמשח־ים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לודים חמורה
 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־1965, בי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית משמ/81(גז) - יציץ, שינוי לתכניות מפורטות מס׳ גז/10,
 מס׳ גז/1/10, מס׳ גז/3/10, מס׳ גז/78 ושינוי לתכנית גלילית מס׳

.11/6 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 2,772 דונם, גוש

 3712, חלקי גושים 3713, 3714, 3716, 3720-3718, 3804.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הבנת תכנית מפורטת

 יעוד והמרתם למקרקעי ציכוה ו) ביטול הוראות תכניות קודמות
 בבל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום; ז) קביעת מספר נחלות

 (חלקות אי) ומגרשים למשקי עזר ומשתכנת

 הורעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3553, התשמ״ח, עמי 2005.

 השינוי האמור, בצורה שרשרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, תפקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה מקומית המשותפת לתכניות איחוד־ וחלד
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, וכן במשרדי הוועדה המ
 קומית לתכנון -ולבנייה דתם השרון, וכל המעוניין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

ת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  נמי
 התשכ״ה-965ו, כי במשרדי תועדה המחתית המשותפת לתכניות
 איחוד וחלוקה מחרש בקרקע חקלאית למחתות ירושלים, המרכו,
 חיפה והצפון ובמשרדי תועדה המקומית המשתופת לתכניות איחוד
 וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז הופקדו, ביחד עם

 התשדיסיס המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ משמ/1/37(ג0 - בארות יצחק, שינוי

 לתכנית מפורטת מס׳ משמ/37(גז1״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 167.5 דונם, חלקי

 גושים 293¿ 294¿
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק ממגרש 13

 מחקלאות לתעשייה.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ משמ/1/58(גז< - נחלים, שינוי מס׳ 1

 לתכניח מפורטת מס׳ משמ/58(גז)״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 53 דונם, חלק מגוש

4045 
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי גבולות מגרשים מס׳
 153 ד154 בתכנית מס׳ משמ/58(גז); ב) שינד יעוד שטח

 ממוסד חינוכי אזורי לשטח פרטי פתוח.
 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האפורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחד, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשד
 מות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות להתנגדות ולהיות מלווה
 בתצהיר חתום עליידי עורך־דין המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי שורקות ומחוז מרכז
 הודעה גרגר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשל״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית המשותפת לתבניות
 איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז,
 חיפה והצפון ובמשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז הופקד, ביחד עם הת
 שריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת
 פ* משמ/94(ברו ־ גךשורי* שינוי לתכניות מפורטות מס׳ כר/

 1/437 ומם׳ נד/3/437־.

 ואלה ומטחים הכלולים בשינוי הת^ית! 1.675 דונם, חלקי
 גושים 3736, 4071-4069 (בהסדר), 4075 (בהסדר), 5270.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) רישום אדמות מושב מושב
 גךשודק בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב) ביטול גושים וחלקות
 קיימים וחלוקתם מחרש בהתאם למצב הקיים ופיתוח כעתיה גו
 קביעת יעדים ואזורים; ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים
 חדשות; ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור; ו) ביטול
 הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישומ
 ז) קביעת מספר נחלות(חלקות א) ומגרשים לבעלי מקצוע ומשקי

 עזר.

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

 כל המעונייז כקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחד, הוראה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות להתנגדות ולהיות מלווה
 בתצהיר חתום על־ידי עמד־דין המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות
 הודעה' כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות
 איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז,
 חיפה והצפון החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפר
 רטת הנקרא ׳תמית מס׳ משמ/1/73(בר) - אדמות משגב רב
 בעשרת, שינוי לתמית מפורטת מס׳ בר/4/353 - עשרת, השלמה

 לתמית מפורסת מס׳ משמ/73(בחי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: 96.2 דונם, חלקי

 משים 4985 5005.
 עיקרי הוראות שינר התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצרכי רישום אדמות משגב רב בספרי מקרקעץ לפי התשריט
 (כהשלמה לתכנית מפורטת מס׳ משמ/37«בר» ב) ביטול ואיחוד של
 משים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח

 לצרכי רישום מושב יציץ בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב) ביטול
 ואיחוד של גושים וחלקת קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב
 הקיים ופיתוח השטח בעתיד, ג) קביעת יעדים ואזזדימ ד< בישול
 דרכים קיימות והתורית דרכים חדשות; ה) ביטול מקרקעי יעוד
 והמרתם במקרקעי ציבור; ו) קביעת מספד נחלות(חלקות א׳) ומגר־
 שים לבעלי מקצוע ז) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע

 לחלוקת השטח לצרכי רישום.

 הודעה על הפקדת שימי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4561 התשמיח, עמ׳ 9־2388.

 השינר האמור, בצורה שאישרה אותו מועדה המחוזית, במד
ד במשרדי התערה המחוזית האמר מ  עמ התשריט המצורף אליו, מ
 רה וכן במשרדי מועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלר
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, וכן במשרדי מועדה הנד
 קומית לתמון ולמייה לודים המורד, וכל המעוניין דשאי לעיין ט
 ללא תשלום בימים ובש^ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכמן מקומי אדים ורמלה

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 117 למק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי מועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
יא  החליטד, באישור ש־ הפנים, לאשר שימי תכנית מפורטת הנ
 ־"תכנית משמ/0מגז) - אחיסמן* והסביבה, שימי לתמיות מפורטות
 מס׳ גז/393, מס׳ גז/393/ו, ושימי לתכנית מתאר גלילית מס׳ 6/

 R־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: 5,322 .דונם, משים
 4013 4014 4454 חלקי גושיט 4004-4007 4012 4015 4016
4626 4455 4429 4381 ,4377 ,4376 4343 ,4342 4023 4022 
 עיקרי הוראות שינר התמית: א) המת תמית מפורטת
 לצרכי רישום מושב אחיםמך והסביבה בספרי המקרקעין לפי התש־
 ריס; o ביטול ואיחוד של משים.וחלקות קיימים וחלוקתם מחרש
 בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים ואזר
 רימ ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ה) ביטול
 ; מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי צינור; ו) קביעת מספר נחלות

 (חלקות אי) ומגרשים לבעלי מקצוע ומשקי עזר; ז) ביטול הוראות
 תכנמת קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום,

 הודעה על הפקדת שינר התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3561, התשמ״ח, עמ׳ 2388.

 השיטי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם זמשריט המצורף אליו, מפקד במשרדי הוועדה המחחית האמר
 רה וס במשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלד
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, ומ במשרדי מועדה המ־
 קומית לתכמן ולבנייה לודים ורמלה, וכל המעוניין דשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

257 ri&m¿ 9.11.1988 לקוה ד&יסזמים 3591, כיס כחשת• 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז,
 חיפה והצפון ובמשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז מפקד, ביחד עם הת״
 שריש המצורף אליו, שינוי תמית מפורשת מקרא"תמית מפורשת
 מס׳ משמ/1/9(עח) - מגרש 77 בכפר מונאש, שינוי לתמית מפור

 טת מס׳ משמ/9(עח<״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: 5.050 דום, חלק

 מגוש 8404.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת לחלו־
 קת מגרש 77 בכפר מונאש ל־5 מגרשים - 4 מגרשי מגורים לתוש־
 בים(בעלי נחלה לשעבר) ומגרש חקלאי; ב) ביטול הוראות תמיות

 קודמות בפל הנוגע לחלוקת השטח לצדכי רישום.
 כל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין מ ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני אחד, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התמית, וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף
 100 לחזק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשד
 מות, להגיש התנגחת לשינוי וממית במשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות להתנגחת ולהיות מלווה
 בתצהיר חתום על־ידי עודך״דין המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמוז מקומי מנשה אלונה
 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳ה-1965, כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תמית מסורסת הנקרא
 ״תמית מסי משח/41 - מושב שיתופי מי־עמי, שינוי לתכנית מפו־

 רסת מס׳ ג/738״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 5336 דמע גושים
 20521, 40457 חלקי גושים 40355 40407 40455 40456

.20458-20460 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הכנת תמית מפורטת
 לצדכי רישום מושב שיתופי מי״עמי והסביבה בספרי מקרקעין לפי
 התשריט; כ) ביטול ואיחוד של גושים וחלקת קיימים וחלוקתם
 מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים
 ואזורים; ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ה) ביטול
 מקרקעי יעוד והמתדם למקרקעי ציבור; ו) ביטול הוראות תמיות

 קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום.
 הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3561, התשמ׳׳ח, עמ׳ 4389
 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, מפקד במשרדי מועדה הממזית האמד

 השטח בעתיה ג) קביעת יעדים ואזורים; ד) ביטול דרכים קיימות
 ורשומות; ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פרסמה בילקוט הפרסומים
 3561, התשמ׳׳ח, עמ׳ 2389.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו מועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, ז?ופקד במשרדי מועדה המחוזית האמו
 רה ומ במשרדי מועדה המקומית המשותפת לתמיות איחוד וחלו־
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז, וכן במשרדי הוועדה המ־
 קומית לתכנון ולבנייה שורקות, וכל המעוניץ רשאי לעיין בו ללא

 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות׳
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעד״ בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות
 איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חיפאית למחוזות ירושלים, המרכז,
 חיפה והצפון ובמשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המדמ הופקד, ביחד עם הת־
 שרים המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מטרטת
 מם׳ משמ/5מבר) - אדמות פלמחים והסביבה, שינוי לתמית מפור

 טת מס׳ בר/76״.
 ואלה השסמם הכלולים בשינוי התכנית: 3,906 דונם, חלקי
 משם 3501, 3757, 3760-3762, 3764, 3765, 4071-4073

 (בהםדח, 4074 4075 (בהסדר), 5282.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית; א) רישום אדמות פלמחים וה
 סביבה בספרי המקרקעץ לפי התשריט; ט ביטול גושים וחלקות
 קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיה ג<
 קביעת יעדים ואזודימ ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים
 חדשות; ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור; ו) ביטול
 הודאות תמיות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
 כל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעת בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בעקע, בבניין או בכל פרט תמוני אחר, הרואה
ד שעד התמית, וקן כל הזכאי לכך על־פי סעיף  עצמו נפגע על י
 100 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי מועדה המקומית
 האמורה, ועליה לכלול פרוט ההנמקות להתנגדות ולהיות מלווה
 בתצהיר חתום על׳ידי עורד־רין המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי עמק חפר
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנת והמיידי
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית המשותפת לתכניות
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 תאריו
 סס׳ התיק שס המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות

 1525/88 שמואל קמחי לוי M134 חיים קמחי
 1534/88 דוד שטרית 10.938 רחל ששרית

 1537/88 מזל ישד 13.73S יגהק ישר
 1539/88 בחד ברוכי 30A88 עליזה ברוכי
 1542/88 ליפקא פאול 28335 משה ליפקה

 1546/88 יצחק צבי הירש 12ÀS8 מלכה יחזקאל
 1549/88 יצחק גולדשטיין 20A88 שלומית גולדשטיין

 1550/88 ו*ר מיכאל זיו 24Â88 זאבת י
 1552/88 אהרן כהן 6434 דר מודים גבאי

 1555/88 יעקב הראתי 6438 ציוןהדאתי
 1557/88 חנה וגר 11338 וגר זאב

 1565/88 אנה שטיינברג , 3338 ויויאן יוסף
 שטיינברג

 1569/88 ישראל פאוסנר 12438 ערד משה מאומד
 1574/88 אירווינג בדג Î.637 נורמה בדג

 1570/88 יחזקאל איזידור ריין־ 7.7.88 דות רייך
 ירושות

 1524/88 פסנת כהן )1633 כהן מיכאל
 1527/88 אליה קנבסקי 26338 אטה קנבםקי

 1528/88 סוניה גולוען 15A86 ממה גולדמן
 1529/88 ישראל גולדסן 18344 דאמה גולדמן

 1530/88 חנה אבן־טוב 30338 לאה שמגר
 1532/88 גיעמה איברהים 29.12.75 איברהיט יוסף

 סוסטפא
 1533/88 צבי רנוגורה 12430 שרה וינוגורה
 1536/88 מדגרס גדחן 12338 מיכאל גדרון
 1538/88 אסתר חדד 16.136 שמואל חדד

 1541/88 אילנה ליהב 31.738 להב מאיר
 1540/88 מאיד סדי 29.738 בדכהקלר
 1543/88 חד כהן 27338 יוסף כהן

S 7 מדים ביטון M 1544/88 מרדכי ביטון 
 1545/88 שי אברהם 10.948 ח שרון

 1548/88 שמעון פרידברג 23.1232 מלכה עטיה
 1551/88 שמחה כהן 23.1237 ד־ר מורים גבאי
 1556/88 לאון גודנשטיין 6.71*14 גלינה גורנשטיין

 1558/88 משח נתנאל בן ציון 26333 ראזבן מרדכי בן ציה
 1560/88 שלום מאור עשור 18.938 מאיר מאור

 1562/88 חיים שמואל תזנסל 21.7.72 זהבה ודשביאק
 1563/88 רוזנטל פייגא 17.1137 זהבה ורשביאק
 1564/88 שמואל טאוסינג 26337 סימה טאוסיגג
 1567/88 יוסף בלאו 22.137 לייבל מיכאל
 1568/88 צפורה בלאו 11.838 לייבל מיכאל

 1573/88 אסתר מלבה ספרא אוקטובר 75 שרהרליבג
 1575/88 גבריאל מזרחי 16.938 נחום מזרחי
 1578/88 נסים פינטו 13.538 מלכה פינטו
 1580/86 צבי סורקים 30.1136 רחל לימור

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלו־
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה וכן במשרדי הוועדה המקד
 מית לתכנון ולבנייה מנשה־אלינד, וכל המעמת רשאי לעיין בו
 ללא תשלום כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים ומבוא העמקים
 מודעו! בדגד אישור שינוי תכנמ פמודםת

 נמסרת בזוז הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ*ה-1965, כי הוועדה המחוזית המשותפת לתכניות איחוד
 וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תמית מפורטת מקרא
 •תכנית מס׳ משצ/7 - כפר החורש והסביבה שינוי לתכניות מפור־

 טות מס׳ ג/1908, מס׳ ג/4562 מס׳ ג/4001 מס׳ ג/3720*.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: 9439 חנם, משים
 17297-17300, 17418, 17419, 17423, חלקי גושים 16881,
,17424 ,17415-17417 ,17305 ,17302 ,17301 ,16887-16889 

 17425, 17443, 17451-17456, 17460 (לא מוםח־4
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצרכי רישום כפר החורש והסביבה בספרי מקרקעין לפי התשריט;
 3) ביטול ואיחוד של גושים וחלקת קיימים וחלוקתם מחרש בהתאם
 למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים ואזורים; ד<
 ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ה) לטול מקרקעי
 יעוה ו) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח

 לצרכי רישום.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4527 התשמ״ה עמי 328 329
 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי מועדה המחוזית האמו־
 רה 31ך במשרדי מועדה המקומית המשותפת לתכניות איחוד וחלו־
 קה מחדש בקרקע חקלאית למחוז צפון, וכן במשרדי מועדה המקד
 מית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, וכל המעונת רשאי לעיין בו ללא

 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים ש1וחיס לקהל.
 י־א בתשרי התשמ־ט(22 בספטמבר 1988)

an יעקב 
 יושבדאש מועדה המחוזית המשותפת לתכניות

 איחוד וחלוקה ביקע חקלאית למחוזות
 ירושלים, המרכז, חיפה והצפון

 הודעות בתי המשפע

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה מדעה כי בתיקם המפורטים להלן מגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבת•
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 בבית המשפט המחוזי כירושלים
 ־י תיק הצהרות מוות 25/88

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח־1978,
 ובענייה הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן.

 הודעה
 להוד ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו מיפי

 על מתו של ועספה אדם שלייפשטיין.
 מקום מגוריו היה בווארשה פולין.

 תאריך המוות: שנת 1942.
 תאריו ההצהרה 23.10.1988.

 י״ג נחשון התשמיש(24 באוקטובר 1986)
 אליהו צי בךזמרה דשם

 ממית ה0שפ& הטתו זי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 26/88

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח־-1978,
 ובעניין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן.

 מדעה
 למדי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו מפי

 על מותו של הנספה משה(מויזה) פפו.
 מקום מגוריו היה בקרלוביץ, יוגוסלביה.

 תאריו המוות: שנת 1941.
 תאריו ההצהרה 23.10.1988.

 י״ג בחשון התשמ״ס(24 באוקטובר 1988)
 אליהו צי בףזמדה רשם

 בברת הסשפמ המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 27/88

 בעניין: מק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,
 ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 להלן.
 מדעה

 להוי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופ׳
 על מותם של הנספים: 1) חיים רוזנברג, 2) שרה רוזנברג, 3) יהודיח
 רוזנברג, 4) פרידה רחנברג, 5) אליעזר רוזנברג, 6) יהודית רוזנברג
 7) יהודה ליינ רוזנברג, 8) זלמן זייפרט, 9) פסיה זייפרט, 10) משו

 זייפרט, 11) יהודה זייפרמ, 12) שמדל (ישעיהו) זייפדט.
 מקום מגוריהם מה בפולניה.

 תאריו המוות: שנת 1941.
 תאריך 1.11.1̂1.1 23.10.1988.

 י״ג בוזשון התשמיש(24 באוקטובר 1988)
 אליהו צ׳ בךזמרה דשו

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות (המשך)

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות

 1583/88 שלמה אנרמזון 3.10.70 ברוך אבדמזון
 1584/88 פנינה אברמזון 5.8.88 ברוך אברמזון

 אליהו צי בך זמרה׳ רשם

 • הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
ז 9 7 8 - ח ״ ל ש ת  ה

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 102/87

 בענייה חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,
 ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 להלן.
 מדעה

 בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות
 (סדרי הרץ), התשי־ג-1952

 י להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר כצו סופי
 על מותם של הנספים: 1) יצחק pרל, 2) רגינה צוקהפט, 3) נתה של

 דגינה צוקהפט, 4) גוםטה קורל, 5) נישה קורל.
 מקום מגוריהם היה בקרקוב, פולין.

 תאריך המוות: שנת 1945.
 תאריך ההצהרה 43.10.1986

 י־ג בחשת התשמיש(24 באוקטובר 1988)
 אליהו צי בךזמרד•׳ רשם

 בבית המשפט המחוזי מירושלים
 תיק הצהרות מוות 24/88

 בעניין: מק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,
 ובעניין: הצהרת מותם של נפפי שנות השואה המפורטים

 להלן. .
 הודעה

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר כצו סופי
 על מותם של הנספים, ילדיהם וצאצאיהם של: 1) יעקב הלמן, 2)

 שמואל הלמן, 3) מאיד הלמן, 4) לובה הלמן.
ם מגוריהם היה בווארשה. ^ 

 תאריך המוות: שנת 1942.
 תאריך ההצהרה 23.10.1988.

 י־ג בחשון התשמ־ט(24 באוקטובר 1988)
 אליהו צ׳ בחמרה רשם
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 במם 9 ביטאו 1989 בשעה 08.30.
 כל נושה « משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או.להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם כעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 יונה לוכדט, ערד
 בא־כוח המבקשת
 הערה: כל הרוצה להופיע כשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתיסתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 2 בינואר 1989.

 מבית המשפט המחול, ם^אבינדיפו
 תיק אורחי 1538/88

 בענת פקודת החברות ונוסח חדש4 התשמ״ג-1983,
ת פירוק חברת חיצוכ סחר ופיתוח בע״מ, נ מ  ו

 והמבקשת: גילאור חשמל ואלקטרוניקה בע״מ ע׳׳י ב׳׳כ ערד
 חוה לד, דחי את גבירול 104, תל־אביב 61163.

 נמסרת מה הודעה כי במם 8 באוגוסט 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פיהק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 נמס 26 בדצמבר 1988 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 חוה לד, עו״ד
 בא־כוח המבקשת
 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצוט זה.
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפיוימה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאחזר מיום 15 בדצמבר 1988.

 בבית המשפט המחוזי בתל״אביב״יסו
 תיק אזרחי 1114/88

ת פקודת החברות ונוסח חדש], התשמ״ג-1983, נ  מ
 ובענת פירוק חברת מתמרים שקילה ומדידה בע״מ,

 והמבקשת: משה קוריאל ע׳׳י ב״כ-ערד יגאל רענן, דרו נמיר
 >חיפה< 7, תל־אביב 64929,

 נמסרת בזה הודעה כי במס 8 ביוני 1988 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ו

 בבית המשפט המחוזי בירושלים \
 תיק הצהרות מוות 29/88

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל־ח-1978,
 ובעניין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן.

 הודעה
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוד בירושלים הצהיר בצו סופי

 על ימותו של הנספה מרטה קאול.
 מקום מגוריו היה בלודמיר, פולין.'

 תאריך המוות: סוף שנת 1942.
 תאריו ההצהרה: 23.10.1988.

 י׳׳ג בחשון התשמ׳׳ט(24 באוקטובר 1988)
 אליהו צי בן־זמרה דשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 30/88

 בענת: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,
 ובענת: הצהרת מותם של נספי שטת השואה המפורטים

 להלן.
 הורעה

 להווי יחע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מוחם של הנספים: 1) זלמן ורהפטיג, 2) אידה ורהפסיג.

 מקום מגוריהם היה בלודוה(לטביה).
 תאריך המוות; שנת 1941.

 תאריו ההצהרה: 43.10.1988
 י־ר בחשון התשמיש(25 באוקטובר 988«

 אליוז צי בךזמרה רשם

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
ידי בית המשפט  על־

 בבית המשפט המחוזי ׳בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 697/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדשו, התשמ״ג-1983, .
 ומניין פירוק חברת י.ש.א.ל. בע־מ,

 והמנקשת: יצהר תעשיות (2000) בע׳׳מ ע׳׳י ב״כ ערד י׳
 לוברט ו/או ר שגיא ו/או י׳ דיזל, רח׳ השוק 36, תל־אניב 66107.
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 13 באפריל 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המשב בדין
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ידי בית המשפט  הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על־

 וכעניין פירוק חבדתזקסוניה מטווייה ואריגה בע״מ,
 והמבקשים: שחנה אולשטיין ונחמן בךזכאי ע׳׳י ב״כ ערד
 שמואל ברזל ו/או אורנה בחל ו/או דרור כדנחיין ו/או טעה

 בתל־קריננזקי, חז׳ מונטיפיורי 41 תל־אביב 35201
 נמסרת בזה הודעה כי ביום 15 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט הפחתי בתליאביב־יפו לפרק את תערה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פיהק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כדין

 כיוס 30 בינואר 1989 כשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרמה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגך לכך, דשאי להופיע בשעת הכדור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדן שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משזזתף של החברה שידרוש זאת פן החתום מטה

 תמורת התשלום ומבוע בעדו.
 שמואל ברזל, ערד
 נא״כוח המבקשים

 הערה בל הרוצה להופיע בשעת ביחד הבקשה ושמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הורעה על רצונו זר-
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובומימתם או
 בחתימת נא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 23 בינואר 1989.

 בבית המשפט המחוזי גתל״אביג״יפו
 תיק אזרחי 1403/88

 בענת פקודת החברות!נוסח חדש!, התשמ״ג-1983,
 ובענת פירוק חברת משוב תמה ליצוא(1983) בעימ,

 והמבקש; מישל בקמן זרי ב״כ עוr יוסף א׳ שלוש, רח׳ החש־
 םונאים 107, תל־אנינ 37011

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 14 ביולי 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פיהק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין

 כיום 18 בינואר 1989 כשעה 0840.
 כל טשה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת ועידוד,
 אם בעצמו w בא מעות עורך מיין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן המנוס מסה תמורת

 התשלום הקבוע כעדו.
 ידסןן א׳ שלוש, ערד

 בא״כוח המבקש
 הערה: כל חרוצה להופיע בשעת ביחד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זר-
 ההודעה בציה השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של מם 17 בינואר 1989.

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ ביום 18
 ביטאו־ 1989 בשעה 08.30.

 כל טשה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו כענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת מיחד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל טשה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 יגאל רענן, ערר
 בא־כוח המבקש
 . הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלות על ירי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצוט זה.
 ההודעה כציה השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של מם 17 בינואר 1989.

 בבית המשפט המחוזי פתל״אבי^יפו
 תיק אזרחי 1821/88

 בענת פקודת החברות(טסח חדש!, התשמיג-1983,
 ובענת פירוק חברת המקום הוצאה לאור בע״מ,

 והמבקשת: הדפוס החדש בע״מ ע״י ב״ב ערד אהוד שטיין ו/
 או אליעזר חנן ו/או רוויטל פלד ו/או חנה אברמוביץ׳ ו/או
 מיכאל חתן ו/או אפרת קובדסקי, רח׳ קרליבך 10, תל־אביב

.67132 
 נמסרת נזה הודעה ט במם 22 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החנרה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המשב בדין

 כיוס 18 בינואר 1989 בשעה 08.30.
 כל טשה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להפיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל משה או משתתף של החברה שידרוש זמן׳ מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 מיכאל חתן, ערד
 בא־כוח המבקשת

 העדה כל הרוצה להופיע בשעת בדוד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על יה הדואר, לחתום לעיל הודעה על דצוט זה
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 1230 של מם 17 בינואר 1989.

 בבית המשפט המחוזי בתל״אביב״יפו
 תיק אזרחי 1767/88

 בענת פקודת החברות [נוסח חדשו, התשמ״ג-1983,
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על״ידי בית המשפט

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה
 המרעה, בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובמזימתם %
 במזימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתוס לעיל לא יאוחר משעה 1330 של מם 5 בפברואר 1989.

 גבימ המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 1081/88

 בענת פקודת החברות גוםח חדש!, התשמ״ג-1983,
 ובעניין פירוק חברת מיקדו שבב עיבוד שבבי מדרק בע״מ,

 אזור תעשייה כרמיאל,
 והמבקשינג שמעון שוקרוני ואח׳ עיי ב״כ ערד צבי כהנא, רח׳

 זז׳ באייד 46, תל־אביב.
 נמסרת נזה הודעה ט כיום 9 באוקטובר 1968 הוגשה נקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 •בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26

 בינואר 1989 נשעה 09.00.
 כל משה או משתתף של החמ״ה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין המשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם כעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 חמורת התשלום הקבוע בעת.
 צפי una¿ ערד
 מרכוח המבקשים
 הערהו כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.  למסור, או לשלוח על ד
 המחנה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתיםתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 1330 של יום 20 בינואר 1989.

 בבית זזמשםט המחוזי מחיפה
 תיק אזרחי 1126/88

 בענת פקודת החברות ונוסח חדש!, התשמ״ג-1983,
 ונענת פירוק חכרת ת.ג.מ. תעשיית גומי מתכת (כרמיאל)

 בע״מ,
 והמבקשת: מיקררשבב עיבוד שנני מדויק בע׳׳מ ע׳׳י ב׳יכ

 ערר זר את וואנו, חד הבנקים $, חיפה 33261.
 נמסרת מה מדעה ט ביום 16 באוקטובר 1988 מגשה בקשה
 לבית המשפט המחתי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט מושב בחן ניום 29

 בינואר 2989 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת המרור,

 בבית המשפט המחוזי מזל״אביב יפו
 תיק אזרחי 1690/88

 בענת פקודת החנחת!נוסח חדש!, התשמ״ג־1983,
 ובענת פירוק חברת אינקובה מחשבים וטכנולוגיה בע״מ(שם

 קורם: תלם מחשבים בע״מ),
 והמבקשת: טכנולוגיה מתקדמת בע״מ ע״י ב״כ ערד יוסף מ׳

 קפלן, דח׳ אחד העם 56, תל־־אביב 35202
ה כי כיוס 1 בספטמבר 1968 מגשה נקשה מ  נמסרת בזה ח
 לבית המשפט הממד בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בעי בית המשפט היושב בדין

 כיום 18 בינואר 1989 בשעה 38.30
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי למפיע כשעת מיחד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן ממום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 יוסף מ׳ קטלן, ערד

 מרכוח המבקשת
 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמור חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה
 המחנה כציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתמ או
 כחתימת 3א כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 1230 של מס 17 בינואר 1988.

 בבית המשפט המחוזי בוול״אביב״יפו
 תיק אזרחי 1817/88

 בענת פקודת החברות [נוסח חדש!, התשמ״ג-1983,
* יעקבי בע׳׳מ,  ובענת פירוק חברת נ

 והמבקשת; לונה ברזילי ע׳׳י ב״כ עו״ד איתן צפחה רח׳ מע•
 לות 18, מלון.

 נמסרת כזה מדעה כי כיש 20 בספטמבר 1988 הוגשה נקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המשב בדין

 במם 6 בפברואר 1969 כשעה 3830
 כל נושה או משתתף של החכרה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכד, דשאי להופיע בשעת הבידור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 איתן צפחה ערד

 בא־כוח המבקשת
 הערה כל הרוצה למפיע בשעת ניחר הבקשה האמורה חייב
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 7. תאריך תקופת השותפות.
 A השותפים הכלליים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום

 בשמד״
 9. מסי הרישום.

 a תעשיות ארקל(1988)
 4 יבוא ויצוא, קנייה ומכירה של טובין.

 3. קיבחי בית זרע, ד״נ עמק הירדן, מיקוד 45135
 4. קיבוץ בית זרע, אגודה שיתופית, ד׳׳נ עמק הירדן 15135.

 5. אד קל מוצרי פלסטיקה בית זרע(1973), קיבה בית זרע, רינ
 עמק הירח 15135.

.24.6.1988 6. 
 7. מיום 193.1988. לא נקבע תקופת סיומה. תקופת קיומה מר
 תנה בהנחיה של קיבוץ בית זרע, וכל עוד האספה הכללית

 חאה צורך כלכלי וחברתי - השותפות תתקיים.
 8. קיבוץ בית זרע.

 .9 8־000951־55.

 a מדי מדד
 2. הקמת כיון מרקחת.

 3. רח׳ יד חרוצים 40 ירושלים.
 A ש.וז.ר1.א. בע׳׳מ, חברה, רח׳ פארן 15, ת־ד 18134, בית

 מרקחת רמות אשכול, ירושלים.
 .5 1) אבי p אדוש, מנהל, פארן 15, ירושלים, השקיע 8,000
 שקלים חדשים; 2) ג׳ורג׳ שחקי, חקה דרך בית לחם 32
 השקיע 8300 שקלים חדשים; 3) מרדכי אלגרבלי, מנהל,
 מרדכי בן יחזקאל, השקיע 8300 שקלים חדשים; 4) רמי ח,
 מנהל, יפו 49, ירושלים, השקיע 8,000 שקלים חדשים; 5)
 משה חברוני, חקה בר אילן 2, ירושלים, השקיע 8,000 שק

 לים חדשים.
.26.6.1988 6. 

 7. מיום 1.6.1989. פירוק השותפות יהא לפי העילות המנרות
 בחוק.

 8. ש.ח1.ב.א• מרם.
 .9 4־000953־55

 1. ש. נצר. חקלאות
 2. עיסוק בחקלאות, גידול, שיווק, מכירה וסחר בכל דרך אחרת

 בתוצרת חקלאית לכל סוגיה.
 3. מושב אלמגור.

 A -גדיניה בע״מ, חל פרטית, מושב אלמגוד.
 .5 1) חבר נאודה מושב אלמגוד, השקיע 1 שקל חדש במזומן; 2)

 דובר שי, מושב אלמגור, השקיע 1 שקל חדש במזומן.
.263.1988 6. 

 7. מיום 20.6.1988 בהודעה של 30 יופ מראש ע״י כל אחד
 השותפים.

 3 הברת גריניה בע׳׳מ.
 9. 2־000594־55.

 1. מלמו מקסם(1988)
 2. רשת חנויות לייצור ממוחשב ושיווק של אותיות פלסטיק

 נדבקות.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
ידי בית המשפט  על־

 אם בעצמו או באמצעות עורך הרץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה.

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 ס׳ ש׳ וואנו, עו״ד
 בא־כוח המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על תונו זה
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 09.00 של יום 29 בינואר 1989.

 בבית המשפט המחוזי בחישה
 תיק אזרחי 1170/88

 בעניין פקודת החברות ונוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובעניין פירוק חברת אפרלק(אינג׳ י׳ זמלר) בע״מ,

! ע״י ב׳׳כ ^ ת י מ ד ! ! ^ ? ^ !  והמבקשת: 15£8£ז־ז*8¥ ^
 ערד ש׳ בועזסון ו/או מ׳ ארגוב, רח׳ רמב׳׳ן 43 ירושליס, ת״ד

 7676, מיקוד 91076/
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23 באוקטובר 1988 הוגשה נקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק וו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 5

 בפברואר 1989 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל. נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 מ׳ אתוג, ערד
 בא־כוח המבקשת
 הערוצ כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זד״
 ההודעה, •בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא טחם, צחכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של יום 3 בפברואר 1989.

 הודעות לפי פקודת השותפויות

 ־הודעות בדבר רישום שותפויות

 המםפו״ם בהודעות אלה מציינים
 !. שם השותפות.

 2. מסרת השותפות.
 3. מען זזשותפות.

 4. שמות השותפים הכלליים.,
 5. שמזת השותפים המוגבלים וסכום ההשקעה

 6. תאריך הרישום.
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 הודעות לפי פקודת השותפויות

 1. מרינה הרצליה שותפות מוגבלת 1988
 .2. פיתוח והקמה של מדינות ומעגנות לבלי שיט מכל מיז וסוג
 שהוא pi פיתוח ונעול של קרקע לצורך בניית מבנים

 ארעיים ומבני קבע.
 3. אצל מרכזי שליטה בע׳׳מ* דרך פ׳׳ת 74, תל־אביב 67215.

 4. מרינה הרצליה בע״מ, חברה פרטית, אצל מרכזי שליטה בע׳׳מ,
 דרך פ׳׳ת 74, תל־אביב.

 .5 1) ישרם חברה להשקעות בע־מ, חברה ציבורית, המרד 47
 תל־אביב, השקיעה 16,000 שקלים חדשים; 2)
,COHÉN .1 14 חברה זרה ,MARINAWORLD LIMITED 

 12300RUE DU ROCERA Y14 ,GENEVEהשקיעה ,
 שקלים חדשים; RAANAN HOLDINGS INC >3, חברה
 זדה פנמה, ת׳׳ד 5486, השקיעה 20,000 שקלים חדשים; 4)
 מרכזי שליטה בע״מ, חברה פרטית, דרך פ״ת 74, תל"אבי4
 השקיעה 6300 שקלים חדשים; u.c. (5, חברה זרה השקיעה

 23300 שקלים חדשים.
.31.7.1988 .( 

 7. מיום 47.7.1988 בניית פרוייקט המרינה בהרצליה ותפעולו.
 4 , מדינה הרצליה בע״מ.

 9. 9־000960־55.

 1. ס.ר.נ.ש.י.א. טכנולוגיות רפואיות מוגבלת 1988
 2. פיתוח, ייצור ושיווק ש> מוצרי טכנולוגיה רפואית.

 3. אצל יעקב פרנק בע׳׳מ, בית התעשייה רח׳ המדד 29, תל־
 אביב.

 A פ.ר.נ.שי.א. טכנולוגיות בע׳׳מ, חברה, רחוב המדד 29, תל־
 אביב.

 .5 1) יעקב פרנק, השקיע 500 שקלים הרשיע 2) אסתר פרנק,
 השקיעה 500 שקלים חדשים; 3) מסי פרנק השקיע 500 שק
 לים חדשים: 4) אייל פרנק, השקיע 500 שקלים חדשים, 5)
 יעקב פרנק, כלכלה רצוג עסקים בע׳מ, השקיע 500 שקלים
 חדשים; 6) יובל חיל״ השקיע 500 שקלים חדשים; 7) כהן נתז,
 השקיע 500 שקלים חדשים; 8) יונש יעקב, השקיע 500 שק
 לים חדשים, 9) מדגן משה, השקיע 500 שקלים חדשים; 0»
 שוד אבנר, השקיע 500 שקלים חדשים; 11) קיבוץ חפץ חיים,
 פועלים להתיישבות שיתופית בע׳׳מ, השקיע 500 שקלים חד
 שים! 12) שעלבים, השקיע 500 שקלים חדשים; 13) מבוא
 חודון, השיקע 500 שקלים חדשים; 14) מתתיהו, השקיע 500
 שקלים חדשים; 15) יישובי פא״י, אגודה שיתופית חקלאית

 מרכזית בע״מ, השקיעה 500 שקלים חדשים.
 .6 46.7.1988 לא נקבע. תתפרק בהסכמת השותפים.

 7. מיום 1.8.1988.
 3 פ\־.4שי.א. טכנולוגיות(1988) בע׳׳מ.

 9. 7־000961־5 5.

 1. קוגטק מדיקל שותפות מוגבלת
 2. עיסוק ביבוא רצוא של ציוד רפואי, פיתוחו, ייצורו, שיווקו

 והפצתו בארץ ובעולם.

 3. אצל ערד אמיר, ביאליק 3 תל־אביב.
 A כ.ט. כלבו טקסט בע״מ, חברה ביאליק 3 חל־אביב.

 5. ־יוסף קידושין, מנהל חברות, עקיבא 9, רעננה השקיע 1,000
 שקלים חדשים; כ׳ יוזם סריידינג בע״מ, חברה ביאליק 3 תל־

 אביב, השקיע 1,000 שקלים חדשים.
.26.6.1988 •6 

 7. מיום 30 במאי 1988. השותפות תסתיים על־פי החלטת הצד
 דים לפרקה.

 3 כ.ט. כלבו טקסט בע־מ.
 9. 9־000955*55.

 1. עמ־רד מחקר ופיתוח
 2. מחקר ופיתוח מוצרים ושירותים. .

 3. קיבוץ עמיעד.
 A קיבוץ עמיעד, אגודה שיתופית, ד״נ חבל מחים.

 5. עמיעד סינון והשקיה סינון מים לחקלאות, קיבוץ עמיעד,
 השקיע 10 שקלים חדשים בשותפות.

.26.6.1988 6. 
 7. מיום 10.5.1988. לא נקבע םיומד- תמיפת קיומה מותנית
 בהחלטות האספה הכללית של קיבוץ עמיעד, וכל עוד לא

 הוחלט אחרת תמשיך להתקיים.
 8. עזאני אברהם אשד עומר ג׳ף גודמן.

 .9 7־000956־55.

 1. נאות שלמה המלך
 2. שירותי תיירות שונים (כולל מסעדה).

 3. קיבוץ אליפז, ד׳נ חבל אילות.
 A קיבוץ אליפז, קיבוץ, ד״נ חבל אילות.

 5. קיבת סמר, קיבוץ, דינ חבל אילות, השקיע 10 שקלים
 חדשים,

.4.7.1988 6. 
 7. מיום 213.1988. לא נקבע בהחלטה _על פירוק תתקבל זרי

 השותף הכללי.
 3 1) אורי דיין; 2) איריס שגיא; 3) אליעזר שני.

 9. 5־7 00095־5 5.

 1. אגמי עדן
 2. תיירות ונופש.

 3. קב׳ קרית ענבים.
 4. קדית ענבים, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע״מ,

 אגודה שיתופית, דואר קרית ענבים 90833. ..
 5. בתי מרגוע ע״ש אסתר קרית ענבים, שותפות, האר קרית

 ענבים, השקיע 10 שקלים חדשים(עשדה שקלים חדשים).
.17.7.1988 6. 

 7. מיום 1.7.1988, לתקופה בלתי מגבלת.
 8. כל אותם האנשים שעליהם יחליט קיבוץ קרית ענבים מזמן

 לזמן.
 .9 1־000959־55.
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 1. הולידיי צ׳רטד 1988
 2. השטח קבוצות מטילים ותיירות.

 3. אילת מגדל ים סוף.
 4. הולידיי צ׳רטר בע׳׳מ, חברה, מגדל ים סוף, אילת.

 5. זודבה אוניות בע׳׳מ, חברה השקיעה 1,000 שקלים חדשים
 התחייבות ארקנסו השקעות בע״מ, חברה, השקיעה 1,000

 שקלים מחטים התחייבות.
.12.10.1986 6. 

 7. מם תחילתה 1.11.1987. סופה לא נקבע. ציון התנאים
 הקובעים את תקופת קיומה - בכפוף להסכם השותפות.

 .8 1) צ׳רלי גירלנה 2) חאן גירלנה 3) רון ערמון! 4) רוני
 משולמ.

 .9 6־000966־55.

 1. תופיני סער ־־ תעשיית איפות ופלים ומתוקים
 4 יצור ופלים, חטיפים ומתוקים.

 3. קיבוץ סער, גליל מערבי.
 4. קיבוץ סער, אגודה שיתופית, קיבוץ סעד, גליל מערבי.

 5. קרן השומר הצעיר בע״פ« קת של קיבוצי השומר הצעיר,
 לאונרדו חדוינצ׳י 13, תל־אביב.
 6. ם' בחשון התשמ׳׳ט(20.10.1988).

 7. מיום 40.10.1988 לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם השותף
 הכללי החליט לפרק השותפות.

 3 קיבוץ סער.
 9. 4־000967־55.

 ט׳ בחשון התשמ״ט(20 באוקטובר 1988)
 ישראל גלובוס

 רשם החברות והשותפויות המוגבלות

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 פקודת החברות!נוסח חדש!, התשבדג-1983
 הודעות על מתן צווי פירוק ואמות ראשונות

 מס׳ החברה חפ/3־094904־51.
 שם החברה נוה ג׳וליה חברה לניהול בתי חולים בע״מ - בפיחק.

 מען המשרד הרשום: דדו בית עובד, נס ציונה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1794/87.

 תאריד צו הפירוק: כ׳׳ג באלול התשמ׳׳ח (5.9.1988).
 תאריך הגשת הבקשה ט׳ בתמוז התשמ״ז ?6.7.1987).

 היום והמקום לאספות ראשונות: כ״ג בכסלו התשמ״ט(2.12.1988),
 משרד הכונס הרשמי, דח׳ בךיהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1. נושים בשעה 09.30; 2. משתתפים כשעה 09.45.
 מס׳ החברה חפ/8־085445־51.

 שם החברה ממגל(גלגלים ומצרי גומי) בע״מ - בפירוק,
 מען המשרד הרשומ עפולה עלית, אזור התעשייה החדש.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביביייפו, ת״א 649/88.
 תאחך צו הפירוק: כ״ה באלול התשמ׳׳ח (7.9.1988).

 תאריך הגשת הבקשה י׳׳ג בניסן התשמ״ח(31.3.1988).
 היום והמקום לאספות ראשונות ח׳ בסבת התשמ״ט(1̂6.12.1988

 משרד הכונס הרשמי, חזי בדיהודה 14, תל אביב.

 הודעות לפי פקודת השותפויות

 4 אצל שרים, ערד, רח׳ פראג 9, תל־אביב.
 A א. קונסק טכנולוגיות בע״מ, אצל ערד י׳ ג׳ שחם, רח׳ פראג

 .9, תל־אביב.
 5. א) ניצן סנה מנהל חברות, שרשרת 7, תל־אניב, השקיע 47
 חלה נ) נחמה סנה ערד, שרשרת ז! תל״אניב, השקיעה 47
 חלה ג) בן ציון בר גיל, רופא, הר נבו 10, רמה״ש, השקיע
 25300 חלה ד) רמז בר גיל, עקרת״בית, הר נבו 0ו, רמה״ש,

 השקיעה 25300 דולר.
.13.1988 •6 

 7. מיום 7.1988*5.1 שניס.
 3 קונטק קידום טכנולוגיות בעימ,

 9. 5־000962־55.

 1. עין גדי תעשיות
 2. מפעל תעשייה לייצור מוצרי פלסטיק.

 3. קיבת עין גח.
 4. קיבוץ עין גח, דיג ים המלח.

 4 בית הארחה עין גח, שותפות דאד־נע ים המלה השקיע 10
 שקלים חדשים.

.19.9.1988 6. 
 7. מיום 5.9.1988. תקופה בלתי מוגבלת.

 3 יורם אגמון, יוחאי חס, יצחק מזור, גבריאל סרק."
 9. 3־000963־55.

 1. רמת משיטים מערכות(*לגור) שותפות מוגבלת
 2. יצור והרכבה של ממנות אוטומטיות לתעשייה.

 3. רמת מגשימים, ד׳׳נ רמת הגולם 12450.
 4. רמת מגשימים, מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות

 חקלאית בע״מ, מושב שיתופי, ד״נ רמת הגולם, 12450.
 5. קרן מושבי הפועל המזרחי בא׳ז בע״מ, אמ גבידול 166, תל־

 אביב, השקיעה 1 שקל חולש במזומן.
.7.10.1988 .1 

 7. מיום 13.1988. סופה לפי רצון השותפים לפרקה.
 רמת מגשימים מושב שיתופי של הפועלי המזרחי להתיישבות

 חקלאית בע״מ.
 9. 1־000964־55.

 1. משרד יחי״ לסיעוד
 2. הספקת אחיות מקצועיות וכוח עזר לבתי חולים, סיעוד, מום־

 חת בתי אבות, בתים פרסיים וכד׳.
 ג. רחוב שמואל הנביא 3 מי בדק.

 4. אליהו חי שרמז, ימאן, פדל 9, מי ברק.
 5. עמיקם שדמן, שרטט, ירושלים 95, רמת גן, השקיע כספים 1

 שקל חדש.
.10.10.1988 6. 

 .7 1.10.1988. לתקופה בלתי מוגבלת.
 8. אליהו חי שו־מן.

 .9 8־000965־55.
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 מס׳ החברה חפ/8־51-074215.
 שם החברה אלפה פרמה בע״מ - בפירוק.

 מעז המשרד הדשומ רח׳ בצלאל 3 ומת גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 318/88.
 תאריו צו מידו? ט״ו בתמוז התשמ׳׳ח (30.6.1988).

 תאריו הגשת הבקשה כ״ו בשבט התשמ״ח (14.2.1988).
 היום והמיזם לאספות ראשונות: ב״ט בטבת התשמ״ט(6.1.1989),

 משרד הכונס הרשמי, דחי בךהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1. נושים כשעה 10.00; 2. משתתפים נשעה 10.15.

 מס׳ החברה חפ/5־12775ד31
 שם החברה עידן אינטרנשיונל מ.צ.מ. יבוא ושיווק נע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ מונטיפיוח 19, תל אביב.
 נית המשפט המחוד של: תל־אכיב־יפו, ת״א 253/88.
 תאריו צו הפיח? ולד באלול התשמ״ח (46.9.1988

 תאריו־ הגשת הבקשה י״ז בשבט התשמ׳׳ח(454.1988
 היום והמקום לאספות ראשוני כ״ב בטנת התשמ״ס(430.12.1988

 משדד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות; 1. נושים כשעה 09.00; 4 משתתפים כשעה 9.15(4

 מס׳ החברה חפ/4־095738־41
 שם החנרה סקס - יבוא ושיווק מחשבים כע׳־מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: שד׳ חסשילו־ 77, תל אביב, אצל ערד חתם
 נוימן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אניב־יפו, ת״א 4789/87
 תאריו צו הפיח? י׳׳ס באלול התשמ״וז(41.9.1988

 תאריו הגשת הבקשה ו נחשון התשמ״ח(429.10.1987
 היום והמקום לאספות ראשונות: כיב בטבת התשמיש(430.12.1988

- משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב,.
 שעת האספות: 1. נושים נשעה 0(104; 4 משתתפים נשעה 10,15.

 מס׳ החברה חפ/8־090611־51.
 שם החברה תעשיות דונסקוי(1981) בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: דרו יכנה 8, רחובות.
 בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־יפו, ת״א 2543/87.

 תאריו צו הפידוק: י׳׳ט באלול התשמ׳׳ח (41.9.1988
 תאריך הגשת הבקשה ד׳ נתשח התשמ״ח (427.9.1987

 היום והמקום לאספות ראשונות: כ״נ נסבת התשמ״5)(30.12.1988),
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יוזודה 14, תל אכיב.

 שעת האספות: 1. נושים כשעה 09.00; 2. משתתפים נשעה 09.15.
 מס׳ החברה חפ/5־120582־51.

 שם החברה ר.ת. תעשיות מיזוג אוויר בע׳׳מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: דרך ירושלים 20, אזור.

 בית המשפט המחוד של: תל־אביבייפו, ת״א 33/88.
 תאחך צו הפירוק: ל׳ג באלול התשמ״ח(5.9.1988).

 תאריך הגשת הבקשה ט״ז בטבת התשמ״ח (46.1.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות: ט״ו נטבת־התשמ׳׳ט(423.12.1988

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל אבי4
 שעת האספות: 1. נושים בשעה 10.00; 2. משתתפים בשעה 10.15.

 שעת האספות: 1. נושים כשעה 10.00; 4 משתתפים בשעה 10.15.
 מס׳ ההברה חפ/3־112696־51.

 שם החברה פטיש ובנאי חברה בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשומ רח׳ לה־גרדיה 41 תל אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 4868/87
 תאריך צו הפיח? כ״ג באלול התשמ״ח(45.9.1988

 תאריך הגשת הבקשה ט״ז נחשון התשמ״ח(48.11.1987
 היום והמקום לאספות ראשונות: ט״ו בטנת התשמ״ט(23.12.1988),

 משדד הכונס ה״שמי, חד בךיהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1. נושים כשעה 940(4׳ 4 משתתפים כשעה 0935.

 מס׳ החברה חפ/$־096663־51.
 שם החברה סנסוראיד תעשיות בע״מ - בפירו?
 מען המשרד הרשומ רח׳ חיבת ציון 11, רמת גן.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 348/88.
 תאריך צו הפיח? כיה באלול התשמ״ח(47.9.1988

 תאריך הגשת הבקשה ל׳ נשנש התשמ״ח(4184.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות כ־ב בטבת התשמ״ט(430.12.1988

 משדד הכונס הרשמי,'רח׳ בךיהודה 14, תל אביב
 שעת האספות: 1. נושים כשעה 9.30(4* 2. משתתפים נשעה 09.45.

 מם׳ החברה חס/8־060628־51.
 שם החכרה בלא״ בע״מ - בפיו!?

 מען המשרד הרשום! דחי העבודה 3, בת ים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיא 330/88
 תאריך צו הפיח? כ״ה באלול התשמ״ח(47.9.1988

 תאחך הגשת הבקשה נדו באייר התשמ״ח(42.5.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות ה׳-בטנת התשמ״ט(416.12.1988

 משדד המנס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1. נושים בשעה 09.00; 2. משתתפים כשעה 39.15
זע 4 מופז - ו  שם הזברה 1. חברת מגדלי פרי זה בע״מ - מי

 מוצרי פרי זה בע״מ - בפירו?
 מען המשרד הדשומ 1• ת׳׳ד 3 חדרה 2. ת״ד 3 חדדה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 756/88.
 תאריך צו הפיח? כ״ג באלול התשמ׳ח (45.9,1988

 תאריו־ הגשת הבקשה ב׳ באייר התשמ״ח (419.4.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות: ט׳׳ו בשבט התשמ׳׳ט(423.12.1988

 משדד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל אביב,
 שעת האספות: 1. נושים כשעה 10.00; 4 משתתפים בשעה 10.15.

 מס׳ החברה חפ/9־050624־51.
 שם 1החברה י׳ אגסי, מיכון והנהלת חשבונות בע׳׳מ - בפירו?

 מען המשרד הרשום; רח׳ רבי עקיבא 100, בני בר?
 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 177/88.
 תאריך צו הפיח? נרה באלול התשמ״ח (47.9.1988

 תאריך הגשת הבקשה כ״ב בטנת התשמ״ח(412.1.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות: י׳׳ד בשבט התשמ׳־ט(420.1.1989

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ נךיהודה 14, תל אביב
 שעת האספות: 1. נושים נשעה 09.30; 2. משתתפים בשעה 39.45
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 430.11 משרד הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לדן 3, חיפה.
 שעת האספות: 1. נושים בשעה 09.00; 2. משתתפים בשעה 09.30.

 הודעה על היפדל חגרה

 מס׳ החברה 0740590־51.
 שם החברה דחה עיבוד שבבי בע׳׳מ.

 מעז המשרד הרשום: אזור תעשייה שלומי.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת׳׳א 902/80.

 תאריך צו החיסול: כ׳ באלול התשמ׳׳ח (2.9.1988).
 י״ב בתשרי התשמ״ח׳(23 בספטמבר 1988)

 ע׳ ל׳ קציר
 סגן הכונס הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל (נוסח חדש), התש״ם-1980

 הודעה על כוונה לחלוקת דיבידנד
 לנושימ תיליפ ונושים בדין קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענה נתן ינאי, ת״ז 1240147, פקיד בנק לשע
 בר, רח׳ שרימ 56, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת׳׳א 384/86.
 סכום החלוקה: 100% בחן קדימה, 1.5% לנושים רגילים.
 שם הנאמן: ערד ׳איתן צונח, דחי בן סירא 18, ירושלים.

 ז׳ בחשון התשמ׳׳ט(18 באוקטובר 1988)
 יצחק צזיריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על מתן צווי מנוס ואספות ראשונות

 שם החייב ומענו: שלמה עוז, ת׳׳ז 5569533, דחי הרוא׳׳ה 37 רמת
 גן.

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 1047/88.
 תאריך צו כינומ י׳׳ח בתמוז התשמ׳׳ח (3.7.1988).

ת הבקשה ס׳׳ו בסיון התשמ׳׳ח (31.5.1988). ש  תאחך מ
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקומ ח׳ בטבת התשמ״ס
 (16.12.1988), בשעה 09.00, משרד הטנס הרשמי, דח׳ בךיהודה

 14, תל אביב.

ר חיל השריון 120,  שם החייב ומענו: סמי ירוחם, ת״ז 04765134, ד
ל אביב, או רח׳ יבוסינסקי 48, ראשון לציון.  , ת

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 886/88.
 תאריך צו כינוס: ג׳ בתשרי התשמ״ט (14.9.1988).

 תאריך הגשת הבקשה כ׳׳ג באייר התשמ׳׳ח(10.5.1988).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום: ז׳ בשבט התשמ״ט
 (413.1.1989 בשעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, רה׳ כךזזח־ה

 14, תל אביב.

 שם החייב תיאורו ומענו: עבד אל־גואד נאסר, ת׳׳ז 35385582,
 חקלאי, כפר סירה.

 מס׳ ההברה חפ/8־105071־! 5.
 שם החברה י.ש.ק - יעוץ, שיווק, קידום מכירות מונים בתקשורת

 בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: דחי גולדברג 5, תל אביב

 בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־יפו, ת־א 580/88.
 תאריך צו הפיח?* י״ם באלול התשמ״ח(1.9.1988).

 תאריך הגשת הבקשה ה׳ בניסן התשמ״ח(423.3.1988
 היום והמקום לאספותראשונות: ט״ובטכתהתשמ״ט(423.12.1988

 משרד הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, תל אביב
.5M)1 שעת האספות1: . נושים בשעה 2:10.30. משתתפים בשעה 

 מס׳ החברה חפ/2*029438־51.
 שם החברה פינוק בע־מ - בפיח?

 מעז המשרד הרשומ'דח׳ כ׳׳ט בנובמבר 5, בת ים.
 בית המשפט המחחי של: תל־אביב־יפו, ת״א 303/87.
 תאריך צו הפיח? י׳ט באלול התשמ׳ח(41.9.1988 .

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ד בשבט התשמ״ח(412.2.1988
 היום והמקום לאספות ראשונות: כ״ט בטבת התשמ״ט(46.1.1989

 משרד הכונס הרשמי, דחי בךיהודה 14, תל אביב
 שעת האספות: 1. נושים בשעה 09.00; 2. משתתפים בשעה 09.15.

 מס׳ החברה חפ/5־058410־51.
 שם החברה: עולם הילד בע׳׳מ - בפירו?

 מען המשרד הרשום: רח׳ מבצע קדש 17, פתחי תקוה.
 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת״א 12/87.
 תאריו צו הפיח? י״ד בתמוו התשמ״ח(429.6.1968

 תאריך הגשת הבקשה י״ב בטבת התשמ־ז(413.1.1987
 היום והמקום לאספות ראשונות: ז׳ בשבט התשמ״ס (413.1.1988

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב
 .שעת האספות: 1. נושים בשעה a ;09.00 משתתפים בשעה 09.15.

 מס׳ ההברה: חפ/6*086040*51.
 שם החברה עט לבל ייצור־והפצה בע־מ - בפיח?
 מען המשרד הרשום: רח׳ ז׳בוטינסקי 164, בני בר?

 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ח׳׳א 2188/86.
 תאריו צו הפירו? כ־ו בתמוז התשמ״ח(11.7.1988).
 תאריך הגשת הבקשה ם׳ באב התשכרו(4143.1986

 היום והמקום לאספות ראשונות: י״ר בשבט התשמ׳׳ט(20.1.1988),
 משרד הכונס הרשמי, דח׳ בן-יהודה 14, תל אביב

 שעת האספות: 1. נושים בשעה 09.00; 2, משתתפים בשעה 09.15.

 חיה כרם
 סגן הכונס הרשמי

 מס׳ החברה 2־086532*51.
 שם החברה; יעקב קראעוז, תעשיות בע״מ - בפיח?

 מען המשרד הרשום: ת״ד 3087, חיפה
 בית המשפט המחוד שא חיפה, ת׳׳א 1218/87.

77.1988)Jתאריך צו הפיח? כ״ב בסיון התשמ״זז 
 תאריך הגשת הבקשה:(424.7.1987

 היום והמקום לאספות ראשונות: היא בכסלו התשמ׳׳ט (1988.
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 ת״» 1457/81.
 שם החייבת, תיאורה ומענה כוכבה בכר (כמחזי), ודו 3342275

 חקלאית, גבע כרמל.
 סיבת הביטול: בקשת החייבת לביטול צו כינוס נכסים.

 תאריך הביטול: כ׳ בשבט התשמ׳׳ח(8.2.1988).

 פיה 7988.
 ת״)3 1956/85,

 שם החייב תיאורו ומענה פנח איברהים, ודז 5518075, פועל, כפר
 סאג׳ור.

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
 תאריך הביטול: כ׳׳ז בתמוז התשמ״ח (412.7.1988

 ע׳ ל׳ קציר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על ביטול צו כינופ והכרזה על פשיטת רגל

 שם החייב תיאורו ומענה סויסה משה, ת״ז 7999401, חקלאי, מושב
 אחוזם 27, שדה גת.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ודא 25/75, פר/5461.
 תאחד מתן צו פשיטת הדגל: א׳ בשבט התשל׳׳ה (413.1.1975

 תאריך ביטול צו פשיטת הרגל: י״ב בתשח התשמ״ט(423.9.1988
 סיבת הביטול: ניצול לדעה של הליכי פשיטת הדגל.

 הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון

 ת״« 361/83
 פיה 2052.

 שם החברה ס׳ ירחי לבניין והשקעות בע׳׳מ - בפירו?
 מס׳ הזברה 7־079633־51.

 המען הרשום; דה׳ תמר 30 עומר.
 המפרק ומענה הכונס הרשמי, דה׳ החלוץ 117, באד שבע.

 סוג החביתה רגיל.
 אחת הדיבידנד: 100% חן קדימה 4% חוב רגיל צמוד למדד 3/88

 ג׳ בחשון התשמ״ט(14 באוקטובר 1988)
 ש׳ אנקור״שניר

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאת האפמורופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי חן וביצוע4 התשל׳׳ח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי חן ובי־
 צוע4 התשל״ח-1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס
 הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים
 הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו, רח׳ החלוץ 117, באד שבע, כתב
 התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו

 ונימוקיו תוך שמעיים מיום פרסום הודעה זו.

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 מת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 144/87.
 תאחך צו כינוס: י״ט באלול התשמ׳׳ח(41.9.1988

 תאחך הגשת הבקשה ז׳ בשבט התשמ״ח(426.1.1988
 כקשת נושה או חייב כקשת החייב

 תאחך האספה הראשונה השעה והמקום: ד בשבט התשמ״ש
 (413-1.1989 בשעה 3930 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בדיהודה

 14, תל אמב

 הודעות על מתן צווי כינוס, הכרזת פשיטת רגל
 ואספות ראשונות

 שם החייב תיאורו ומענה אמנון בן־צור, ת״ז 3707021 סוחר, רח׳
 פבריגס 18, רמת גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ודא 1104/88.
 תאריך צו מנוס והכרזת פשיטת דגל: זו בתשרי התשנדס

419.9.1986) 
 תאחך הגשת הבקשה כ״ב במיון התשמ״ח(47.6.1988

 כקשת נושה או חייב כקשת החייב
 תאריך האספה הראשונה,השש• והמענג 5רו בטבת התשמיש
 (423.12.1988 בשעה 39.00 משרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה

 14, תל אביב

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) משה רגב ת״ז 5074920, סוכן
 מוצרי מזון, רח׳ הקוצר 13, רמת השחה 2) אירית רגב מיו

 5356129, תופרת, רה׳ הקוצר 13, רמת השרון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 346/88

 תאריך צו מנוס והכרזתי פשיטת תל; י״ח בתמוז התשמ״ח
.(3.7.1968) 

 תאחך הגשת הבקשה ט׳׳ו באדר התשמ״ח (44.3.1988
 בקשת נושה w חייב בקשת החייבים.

 תאחד האספה הראשונה, השעה והמקום; ט״ו בסבת ומשמיט
 (423.12.1988 בשעה 3930 משרד הכונס הרשמי, רח׳ p יהודה

 14, תל אביב

 ו בחשון התשמ׳׳ט(17 באוקטובר 1988)
 ודה פר&

 סגן הנמס הרשמי

 הודעה על ביטול הכרזת פשיטת דגל

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 פ־ה 5857.
 ת׳׳* 380/82.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מחמוד נעראבה ת׳׳ז 2119460, מכונאי,
 כפר קרע.

 סיבת המטול: ניצול לרעה של הלימ פשיטת הדגל.
 תאריך הביטול; כייס כמון התשמ׳׳ח(4143.1988

 פ׳׳ה 7848.
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ל אחריות  הודעות אלה מתפרסמות ע
ל  המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה ע

 נכונותן

 קדית ביאליפטוק םמדישן נידיודק(ישראל) בע׳׳מ

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על אפפה מומית

 ניתנת מה הודעה בהתאם לסעיף 00338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, שאספה כללית אחרונה של חברי החב־
 רה הנ״ל תתכנס במם 10 בימאד 1989 בשעה 18.00, במשרדה
 הרשום של החברה אצל ערד משה עינת, רה׳ יפתח 18, תל־אביב,
 לשם הגשת דרה סופי של המפרקים, הגואה מצד התנהל הפיתק
 מרצון ופה עשו המפרקים בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקים ולהחליש מצד לנהוג בפנקסים וניירות של

 החברה ושל המפרקים.

 צגי קלמגטינובסקי, ערד משה עיגת, ערד
 המפרקים

 פרוגרס חברה למסחר בע׳׳מ

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על אספה כללית סופית

 ניתנת מאת הודעה מ אספה כללית סופית של החברה תתכ־
 נס מום 29.1238 בשעה 12.30 במשרד ררח יעקב כן־משה רח׳ הם
 29, תל־אביב, לשם הגשת הדרה הסופי של המפרק המראה מצד
 התנהל פירוק העסקים ומה יעשו בנכסי הזברה וכדי לשמוע
 מאורים נוספים מאת המפרק ולהחליש מצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפר?
 יעקב גדמשד״ דרה מפרק

 קומט חברה למסחר בחלקי מכוניות בע״מ

 (בפירוק מרצון)
 מדעה על אספה כללית סופית

 ניתנת בזאת הודעה מ אספה כללית סופית של החברה תתכ־
 נס ביום 29.12.1988 בשעה 12.00 במשרד ררח מקב בן־משה רח׳
 הס 29, תל־אביב, לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה
 מצד ותנהל פיהק העסקים ומה יעשו בנכסי החברה וכדי לשמוע
 מאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט מצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפר?
 יעקב בךמשה דרה מפרק

 פרנסים חלקי הילוך לרכב בע׳׳מ

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על אספה כללית סופית

 ניתנת בזאת הודעה מ אספה כללית סופית של החברה תתכ*
 נס מום 29.12.1988 בשעה 13.00 במשרד דרת יעקב בן־משה רח׳

 ילקוט הפרסומים 4591 כ״ט בחסון התשמ׳ס, 9.11.1988

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

 נכסי יורשים בלתי ידועים:

 מקום מייד צו הצו ניתן
 שם המוריש מגוריו האודון קיום צוואה בביהנרש ב• נמו התיק

 משה קרצו־ אשקלון 12.11.1987 באר שבע עז׳ 334/87

 ח׳ בחשון התשמ״ט(19 באוקטובר 1988)
 ?ר אנק^שגיד

 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעה מאת המוציא לפועל

 הודעה בדבר מבירת מקרקעין

 תיק מס׳ 4273/88

 מוצעים נזה לממרה המקרקעין המתוארים להלן על חשבון
 סילוק חוב נסו 486300 שקלים חדשים המגיע מהחייב פנטומפ
 אוברסיז לימיסד; מרדכי אתלוניז משה אורן לזכות בבנק המזרחי, סי

 מ יהודה, ירושלים, המיוצג על־ידי אהרן רוזן, ערד.

 על המעוניין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו אל וחמום
 מסה הצעה בכתב תור 30 מס מפרסום הודעה זו. ההצעה תפרש את
 שמו, מענו ומסי זהותו של המציע, ואת הסכום המוצע, ויצורף להר
 עה ערבון(במזומנים או בהמחאה בנקאית) בסכום שלא יפחת מ־

 10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרקעין־.

 המקום מסי היישום השטח

 ירושלים, . 3041/125
 אזור התעשייה תלפיות חלקות 1, 6-5 432 פרד

 תיאור המקרקעין, סוגם, טיבם ושימוש בהם:
 על השטח בניין נענה תעשייה חלקה 125/1, 62 כדר, אולם
 תעשייה בקימת מרתף. ליחידה צמודות 2 גוניות בשטח של 24 נלד,
 חלקה 125/5 שטח 141 נרו אולם תעשייה בקומה ג׳. ליחידה זו
 צמודה חניה למכוניות בשטח של 12 כדר. חלקה 125/6 קומה ד
 בשטח של 141 נרד ליחידה זו צמודה חניה בשטח של 12 בדר.

 שעבודים והגבלות;
 שעמד לטובת מק המזרחי הנושה

 המקרקעין נשומו בסו בשקלים השווה לסן־ של נץ 200 ל־
 220 אלף דולר.

 ה׳ נחשון התשמיש(16 באוקטובר 1988)
 גבריאל הדיה

 מנהל המכירות

270 

\ 



 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבהרם (ממה) שביט, רח׳
 קאופמן 6, תל־אביה למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תון־ 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ׳׳ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 אכחזם(בדמה) שגיש, מפרק

 א.א. אומטומטדיסטיפ בע׳׳מ
 הזמנת לאספת נושים

 נושי החברה הנ״ל מוזמנים מה להשתתף באספת נושים אשד
 תתקיים מום 29.12.1988 בשעה 08.30 במשרד החברה, חזי החזרה
 רמת־גן, וזאת עקב פירוק מרצון של הזברה אשר לא ניתנה לגביו
 הצהרת משר פרעון על פי סעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדשו,

 התשמ״ג-1983.

 באספה זו יוצע למנות את ערד. אחה צ׳רסוק למפרק החכרה

 אילן הדשטיין׳ מנהל

 חג׳ א.ג. המבריק(1987) כע״מ
 מדעה על סידוק מרצון

 ניתנת בזאת הודעה מ באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה מום 16.9.1988 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הניל מרצון ולמנות את ערר חד זמיר,

 רח׳ צייטלין 25, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל משה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תמעד
 תיו בצירוף הוכחותיו תור 21 ימים מיו6 פרסום הדעה זו למשרד

 המפרק הנ׳׳ל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ׳׳ל - לא ייענה.

 חד זמיר. מפרק

 חב׳ א.ג. המבריק מומחי הצבע בע״מ

 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזאת הודעה כי באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה שמעדה ונתכנסה כהלכה מום 16.9.1988 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ״ל מרצח ולמנות את ערד חד זמיר,

 דח׳ צייטלין 25, תל־אמב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה -הנ״ל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ״ל.

 הס 29, תל־אביב, לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה
 מצד התנהל פירוק העסקים ומה יעשו בנכסי החברה וכדי לשמוע
 מאורים מספים מאת המפרק ולהחלים מצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפר?

 יעקג בן־משה׳ ח״ה מפרק

» ע  שמעון סייג ב

 (בסידוק מרצון)

 הדרעה על אספה סופית

 ניתנת בזה הורעה שאספה כללית אחרונה של חברי החברה
 הנ״ל תתכנס מום 20 בדצמבר 1988 בשעה 1630 במשרדה הרשום,
 לשם הגשת דרה סופי של המפרק המראה מצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו כנכסי החברה וכדי לשמוע מאורים מספים מאת
 המפרק ולהחליט מצד לנהג בטקסים ובמסמכים של החברה

 והמפר?

 שמעון סייג׳ מפרק

 צינודיה חברה לאינסטלציה וחומרי מיין בעימ

 (בפירוק מרצון על ידי החברים)

 ניתנת מה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת הזברות [מסח
 חדשו, התשמ״ג-1983, מ אספה כללית אחרונה של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס מום 27.12.1968 בשעה 2030 במשרדה הרשום של החברה
 חד ח 15, בקעה ירושלים, לשם הגשת דרה סופי של המפר?
 ומדאה מצד התנהל ודחק העסקים ומה עשו.בנכסי הערה וכדי
 לשמוע מאודים נוספים מאת הםפדק ולהחליט מצד לנהוג בפנק׳

 מים ובניירות של החברה ושל המפר?

 אביס עמרם מישל, ערר, מפרק

 חלקה 47 בגוש 8249 בע״מ
 בפירוק מרצון

 ניתנת מה הודעה מ באספה כללית של̂ז מן המניין של
 החברה שנתקיימה מוס 16.10.1986 נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיה פרידמן, רח׳ קיש 3 רמת

 גן, למפרקת החברה

 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה מתבקש להגיש את
 תביעותיו למפרק תור 21 ימים מיום פרסום הח־עה זו לפי המען

 מ*.

 פרידמן חיה המפרקת

 חברת סדץ שביט ובניו בע״מ
 ולדעה על סידוק מרצון

 ניתנה מאת הודעה מ באספה כללית שלא מן המניין
 שנועדה ונתכנסה כהלכה כיום 22.9.1988 נתקבלה החלטה מיוחדת
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 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תור המועד
 הניל - לא ייענה.

 אריה שגיא. בשם המפרקים

 אלקטרופטאר ב׳ גורלי בע״מ

 (בפיחק מחנון על ידי החברים)

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה ביום 13 באוקטובר 1988 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון׳ ולמנות את יובל גורלי,
 אצל אלקסרוסטאר כ׳ גורלי גע׳׳מ, חז׳ השלבים A יפו, למפרק

 החברה

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותמ תור 21 מם מיום פרסום הודעה זו לפי המען

 הנ־ל•

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תור המועד
 הנ׳ל - לא ייענה

 יובל גודלי, מפרק

 חברת קנמפ קומפני למטייל ייצור, שיווק ויצוא
 בע״מ

 הודעה על אספת גושים

 מודיעים בזה כי אספת נושים של החברה הנ׳׳ל תתקיים במש*
 רד ערד מסף פר? רח׳ החשמל 29, תל־אביב ביום 15,1.1989,

 בשעה 13410.

 יוסף פרק, ערד

 מלץ כיבד למיון בע״מ

 (בפירוק מרצון ללא אספת נושים)

 הודעה בדבר החלטה מיוחדת

 מודיעים בזה קי באמה כללית שלא^מן המניין של הערה
 הניל אשר כונסה במם 3.11.1988 התקבלה'החלטה מיוחדת לפרק
 את החברה בפירוק מרצון ולמנות את נורברטו פדיימן ומריה פרנק

 למפדקי החברה.

 נודפרטו פריימן
 יושב־ראש האספה

 חברת ע׳ לרנד'קבלני בניין ועבודות ציבוריות בע׳׳מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על *מפה סוסית

 ניתנת בזה הודעה כי אספה סופית של החברה תתקיים ביום
 30.1.1989 במשרד ערד יעקב דנאי, רח׳ פחשמן 10, תל־אביב,

 לשם הגשת ח״ח הפירוק ומתן ביאורים עליו.

 לרנד יהודית׳ מפרקת

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

ד זמיר, מפרק  ח

 מג־מדיה בע״מ

 הודעה על אספת נושים

 מודיעים בזה כי אספת נושים תתקיים במם 20 בינואר 1989
 בשעה 10.00 במשרדה הרשום של החברה שיכון ט׳ 340/6 בית
 שאן וזאת עקב פירוק מרצון של החברה אשר לא ניתנה לגביו
 הצהרת יכולת פרעון לפי סעיף 322 לפקודת החברות 1נוסח חדש),

 התשמ״ג-1983. .

 צבי שורד. דירקטורי

 אלי גפני ב׳׳מ

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שאספה כללית אחחנה של החברים בחב•
 רה תתכנס ביום במם 23.12.1988 בשעה 1240 במשרד ערד
ן וחשבון סופי  אוריאל גורבן, שד׳ חן 35 תל אביב לשם הגשת ח
 של המפרק, המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו כנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפר?

 אוריאל גודבן, המפרק

 רוביטרדפ בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אספה סוסית

 ניתנת בזה הודעה שאספה כללית של החברה הנ״ל תתקיים
 ביוש 28.2.1988 בשעה 08.00 במשרדי החברה רח׳ מעה ישראל 3

 תל־אגיב.
 בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות (נוסח הדשן,
 התשמ״ג-1983, יגיש המפרק דרוו סופי המראה כיצד התנהל פירוק

 העסקים ומה עשו בנכסי החברה.

 אבדהפ חביגשטיין׳ מפרק

 תרמדונט בע״מ
 (בפירוק מרצון על ירי' החברים)

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית מצאת מן הכלל של
 ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום 19 באוקטובר 1988 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מדצון ולמנות את יצחק אברהם,
 אריה שגיא ואריה בדאור, אצל תרמדונס בע׳׳מ, רח׳ הקישון 14,

 בני־בר? למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותמ
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זז לפי המען

 הנ״ל.
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