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 תעודת זהות
58689878 
59261495 
22595987 
SO165641 
23799992 
57185415 

 השם
 מבוס אפריים

 מבלה יובל
 סמרה דורון

 פארן חנון
 פדה יעקב

 אלחבן הרמור
 תוקפה של הרשאה זו עד יום ב־א בטבת התשנ־ז(31
 בדצמבר 1996) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.
C1996 ל׳ בשבט התשנ־ו(20 בפברואר 

 (חמ 3-279)
 משה שחל

 שר לבטחון הפנים

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד
 בהוצאות הבראה ונופש

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי־ז-1957
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957 י, אני מצווה בי תורחב תחולתן של הודאות
 ההסכמ הקיבוצי הכללי(7068/95) שבין לשבת התיאום של
 הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המואנדים בה, לבין
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי,
 מיום י־ח בסבת התשב׳ו(0ז בספטמבר 1995), וכי ההוראות
 האמורות יחולו על בל העובדים והמעבידים בישראל,

 למעט:

 1. עובדים עם מגבלות פיזיות, בפשיות או שבלידת
 המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם:

 2. עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמימ
 הקיבוציים החלים בשרות הציבורי;

 3. עובדים ששברמ משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר
 בשרות הציבורי.

 תוספת
 ההוראות המורחבות

 בסעיף 6ה להסכם הקיבוצי הכללי מיום 9 בינואר
 995ו, בדבר תשלום קצובת הבראה2, בסופו תבוא פ!

 חדשה במפורט להלן:
 ־למניעת טפק מובהר בי לקביעת תקופת הזכאות לעני:
 תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת

 הלידה על פי החוק.״
 ד בביסן התשניו(27 במרס 1996)

 (חמ 3-107)
 אורה נגמר

 שרת העבודה והרווחה
 ס־ח התשי׳׳ז, עמי 63.

 י״פ התשנ־ו, עמי 005ו.

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה
 הפלילית לעדות)1, אני מרשה בזאת את עובדי אנף המכס
 וםע־מ במשרד האוצר ששמותיהם מפורטים להלן לערוך
 חקירות בקשר לביצוע עבירות על פי פקודת הסמים
 המסוכנים [נוסח חדש!, התשליג-21973, וזאת אגב כניסתו
 של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כביסה לישראל או
 ליציאה ממנה, בהתאם לתחומי האחריות בקבוע בהחלטת
 ממשלה 3328 מיום 2ו ביוני 1994 ולנוהל שיתוף פעולה בין
 אגף המכס ומע־מ לבין משטרת ישראל, וכן לערוך חקירות

 בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה:

 פקודת המכס5;
 חוק סוכני המכס, התשכ־ה-964ו4;

 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח
 חדש]5;

 פקודת הכהילים המפונלים !נוסח חדש]*-,
 פקורת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל׳ס-979וד;

 פקודת הטבק [נוסח חדש]8-,
 פקודת מס בולים';

 חוק מם בולים על מסמכים, התשבייא-961ו10:

 תעודת זהות
27706910 
22290274 
23834518 
58241134 
24950776 
68983428 
56452881 
13408703 
22416242 
24937849 
58045501 
22596373 
S9846741 
68099738 
23894223 
16851651 
22590251 
22118798 

.439 
 נוסח חדש 27, עמ׳ 526.

 . נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
.16 

 נוסח חדש 4, עמ׳ 74.

 נוסח חדש 4, עמי 88.
 נוסח חדש 32, עמי 625.
 נוסח חרש 5, עמ׳ 100.

.1302 
.64 

 השם
 אבקסיס סיגל
 אוליאל מאיר
 ארנטט עזרא

 בוטל אהוד
 בן אמרה חיים

 בן לולו שמואל
 בו־ דוד רפאל

 ברוק אורי
 נוטמן אבי
 דדון משה
 ווקס יצחק
 זאבי איתן

 בהן אברהם
 כהן ארמונד

 לויי יורם
 לייזר מריוס

 לרנר רן
 מן ברמי

 חאיי, ברך אי, עמי
 דיני מדינת ישראל,
 דיבי מריבת ישראל,
 ס־ח התשכיה, עמי
 דיבי מדינת ישראל,
 דיבי מדיבת ישראל,
 דיני מדיבת ישראל,
 דיני מדינת ישראל,
 חא־י, ברך ב׳, עמי
 ס׳ח התשביא, עמי

 ז
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3 
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 מור אלי תל-אביב
 רדיאן ורדה תל-אביב
 שדמן עידית תל-אביב

 רונן ביצה מחחות תל-אביב
 והמרכז

 בן-יואב רעבן חיפה
 זונבטל עידית חיפה
 צימרמן גרשון חיפה
 מרים בחמה חיפה
 דקטר בילה נתניה
 תירוש זמירה נתניה

 אםף אורלי אשרת־
 ארכיב חוה אשקלון

 בלנזל מיכל בת-ים
 הומינר אסתר פתח־תקוה

 וולדוביץ ורדה מועצה אזורית לב-
 השרון

 כי טוב יעל מגדל העמק
 בר-אהרון שרית חולון

 מן פביבה בית-שאן
 שורק מרבלית פתח-תקוה

 שלם רחל ראשון-לציון
 ד בביסן התשביו(27 במרס 1996)

 נחמ 3-1769)
 א1רה נמיר

 שרת העבודה והרווחה

 ביטול מינוי פקיד סעד
 לפי חוק הנוער(טיפול והשבחה), התש־ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הבוער (טיפול
 והשבחה), התש־ך-1960י, אבי מבטלת את מיבויו של שלמה

 קםל2 כפקיד סעד לעבין החוק האמור.
 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט

 הפרסומים5 תתוקן לפי זה.
 ז׳ בניסן התשב־ו(27 במרס 1996)

 (חמ 42 ו-3)
 אודה במיד

 שרת העבודה והרווחה
 ס׳ח התש׳ך, עמ׳ 52.

 2 י״פ התשב׳ו, עמי 630.

 3 י־פ התשמ״ו, עמי 2915.

 מינוי מפקח על מחירים
 לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשב״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק פיקוח על מחירי
 מצרכים ושירותים, התשנ־ו-1996ו, אני ממנה את דליה

 י ס״ח התשנ״ו, עמי 192.

 הודעה על כוונה למתן ־צו הרחבה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי־ז-1957 י, אני מודיעה על כוונתי לתת צווים לפי סעיף
 25 לחוק המרחיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים
 הכלאים (7016/96, 7015/96), שבץ לשבת התיאום של
 הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות הע1בדים הכללית
 החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום ב־ה בשבט התשג־ו

 (15 בפברואר 996ו) בדבר תשלום תוספת יוקר.

 ד בביםן התשב־ו(27 במרס 1996)
 (חמ 3-107)

 אורה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 ס׳־ח התשי־ז, עמ׳ 63.

 מינוי תנו מיוחד
 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות
(להלן - הפקודה), אני ממנה את עורך דין ירון  השיתופיות 1
 ארבל לעוזר רשם האבודות השיתופיות לענין תדמיר - מכון
 תערובת אגודה חקלאית שיתופית בע׳מ בפירוק, במקום
, ומקנה לו את סמכויות הרשם לפי  ערד נחמן אורי2

 הפקודה לעגין האגודה השיתופית האמורה.

 ז׳ בניסן התשנ׳׳ו(27 במרס 1996)
 (חמ 3-983)

 א1רה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 חא־י, ברך אי, עמ׳ 336.
 י־פ התשנ״ה, עמי 1053.

 מינוי פקידי סעד
 לפי חוק ההגנה על חוסימ, התשכ״ו-1966

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 ו לחוק ההגנה על חוסים,
, אבי ממנה את האנשים ששמותיהם  התשכ־ו-1966 ו
 פורטים להלן להיות פקידי סעד לעבין החוק האמור, כל

 במקום המצויין ליד שמו:
 אורן שרה ירושלים
 אנגלמן אביביל ירושלים
 גרוםמן שרה ירושלים
 מתוולי דולה ירושלים
 שחר דנה ירושלים
 בביוב ענת ירושלים

 דוד איילה תל-אביב

ו ו פ ^ 
י ח ^  ן

 ס״ח התשב״ו, עמי 56.
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 הודעה על התליית רשיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-976 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו 4 לפקודת הרופאים [נוסח
 חדש], התשל־ז-976וז, אבי מורה על התליית רשיון מס׳
 דר/08 ו 22, שניתן לדוד בלטבוי, ת־ז 305774855, שמענו:
 רח׳ שלמה המלך 2, נתביה, לתקופה של שלושה חודשים
 מיום י״ב באייר התשב־ו(ו במאי 0996 עד ליום ט־ו באב

 התשב״ו (51 ביולי 1996).

 י׳׳א בניסן התשב־ו(31 במרס 1996)
 (חמ 6* ו-3)

 אפרים סנה
 שר הבריאות

 1 דיני מריבת ישראל, בוםח חדש 50, עמי 594.

 אצילת סמכויות
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965 ו

» 1 ב ה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 269 לחוק התכנון ו
 התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), אבי אוצל למבהל הב

 של משרד הפבים את כל סמכויותי לפי החוק, למעט
 הסמכות להתקין תקבות בבות פועל תחיקתי.

 אצילת סמכויות לפי הסעיף האמור, שהודעה עליה
 פורסמה בי׳פ 1690, החשל׳א, עמי 761 - בטלה.

 י׳׳ב בניסן התשב־ו(1 באפריל 1996)
 (חמ 3-2160)

 חיים רמוז
 שר הפנים

 מ־ח התשכיה, עמי 507; התשנ־ה, עמ׳ 450.

 הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי ובהרכב ועדת
 הבחירות המרכזית לכנסת האדבע-עשדה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 [נוסח משולב], התשכ*ט־1969

i ,אני מודיע בזה, שלפי סעיף 25(ג) לחוק הבחיד 
 לבנטת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשב־ט-969

 אישרה ועדת הכנסת, במשאל בעל-פה, ביום שני, י״ט בניסן
 התשניו (8 באפריל 0996, את התפלגות סיעת יהדות
 התורה המאוחדת - אגודת ישראל, דגל התורה, יצחק פרץ

 ־ לשתי סיעות נפרדות, כדלקמן:

 שם הסיעה מספר חברים שמותיהם

 ח״כ אברהם שפירא
 ח״ב אברהם ורדיגר

 סיעת אגודת ישראל

 הראל, סמנב־ל לייצור וכלכלה במשרד החקלאות, להיות
 מפקח לעבין מחירי מערכים ושירותים שבתחום סמכותי.

 ב־ב בניסן התשנ־ו(11 באפריל 1996)
 (חמ 5-2715)

 יעקב צור
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

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

 נמסרת בזה ־הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז
 וההגנה מפבי שטפונות, התשי־ח-957ו1, שתוכנית ניקוז מסי
 3/239י;08/ד - הסדרת נחל שבס, קטע בת חפר, שהחליטה
 עליה דשזת ניקוז גחל אלכסנדר2, הזנחה במשרדי רשות
 הביקוז והעתקים ממנה הונחו במשרדי הרשויות המקומיות

 הנכללות בתחום רשות הביקוז.

 התבגרות על פי החוק האמור ביתן להגיש לרשות
 הניקוז בחל אלכסנדר תוך 30 ימים מיום פרטום הודעה זו.

 המען להגשת התבבדות: רשות ביקוז בחל אלכסנדר,
 דואר מדרשת רופין 60960.

 י״ב בניסן התשנ׳׳ו(1 באפריל 0996
 (חמ 3-71)

 יעקב עזד
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 סייח התשי־ח, עמ׳ 4.
 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 732; התשניד, עמ׳ 4506.

 הודעה על מינוי חברים לועדות רפואיות לענין
 נימלת ניידות

 אני מודיע שבהתאמ לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת
 ישראל לבין המוסד לביטוח הלאומי מיו• ט־ו בםיון
, הוספתי לרשימת חברי הועדות  התשל״ז (1 ביוני 1977)י

 הרפואיות את הרופאים ששמותיהם מפורטימ להלן:
 1. בועדה רפואית במחוז הדרום:

 ד־ר דוד בן סל, כחבר מומחה בבריאות הציבור.

 2. בועדה רפואית לעררים:
 ד־ר אילת שנער, בחבר מומחה בהמטולוגיה.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת ניידות2,
 תתוקן לפי זה.

 ת בניסן התשנ־ו(28 במרס 0996
 (חמ 505 ו-3)

 אפרים סנה
 שר הבריאות

 י״פ התשליז, עמי 1815; התשנ־נ, עמ׳ 3849.
 י*פ התש־ן, עבר 2286; התשנ־ו, עמ׳ 2770.
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 הודעה על בא־כוח סיעה וממלא-מקומו בועדת
 הבחירות המרכזית לכנסת הארבע-עמדה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 [נוסח משולב], התשכ־ט-69?1

 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ה< לחוק הבחירות לכנסת
 ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכיט-1969י, על בא
 מת סיעת אנודת ישראל בועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 הארבע-עשרה וממלא מקומו -
 בא-בות הסיעה ממלא-מקום בא כוח הסיעה

 מאיר פרוש, רח׳ שרי ישראל שלמה וח־םלבםק*
 6, ירושלים

( 1 9 9 6 s ב׳׳ו בניסן התשנ־ו(1 באפריל 
 (חמ 6ו-ב)

 שבח וייס
 יושב-ראש הכנסת

 ז ם״ח התשב״ט, עמי 103.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
 לאשראי לא עמוד הניתן 6ניבוד

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ־ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות,
, אני מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ־נ־1993י
 הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר

 1996 היה 20.21 אחוזים.
 י״א בניסן התשניו(ו3 במרס 1996)

 (חמ 3-2466)

 דוד נבע
 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 הפיקוח על הבנקים
 בנק ישראל

 י ס־ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

 הודעה בדבר הפעלת מערכת ממוכנת
 בבית משפט

 לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ־ד-1984
 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות סדר הדין האזרחי,
, אני מכריז בזה כי החל ביום ח׳ בניסן  התשמ״ד-984ו י
 התשניו (28 במרס 1996) מופעל המדוד האזרחי בבית

 ו ק*ת התשמ־ד, עמ׳ 2220.

 שם הסיעה מספר חברים שמותיהם
 סיעת דנל התודה 2 חיכ אברהס רביץ

 ח״כ משה גפני
 כיב בניסן התשנ־ו(11 באפריל 1996)

 (חמ 3-16)

 שבח מיס
 יושב-ראש הכנסת

 הודעה על בא-בוח סיעה וממלא-מקומו בועדת
 הבחירות המרכזית לכנסת האדבע-עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 [נוסח משולב), ד.תשב־ס-969ז

 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ה) לחוק הבחירות לכנסת
 ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ־ט-1969י, על בא׳
 כוח סיעת רנל התורה בועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 הארבע-עשרה וממלא מקומו -
 בא-בוח הסיעה ממלא-מקום בא כוח הסיעה

 ח*כ אברהם רביץ, ח־כ משה גפני, רח׳ יצחק
 בית ובן 103, ירושלים ניטים 19, בני-ברק

 כיה בניסן התשניו(14 באפריל 1996)
 נחמ 3-16)

 שבח וייס
 יושב-ראש הכנסת

 הודעה על בא-כוח סיעה וממלא-מקומו בועדת
 הבחירות המרכזית לכנסת האדבע-עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 [נוסח משולב], התשכ־ט-1969

 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ה) לחוק הבחירות לכנסת
 ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ־ט-1969י, על בא
 בוד! סיעת ימין ישראל בועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 הארבע-עשרה וממלא מקומו -
 בא-בוח הסיעה ממלארמקום בא כוח הסיעה

 1 זאב כרוז, רח׳ שדת 18, דדכ שאול נוטמן, רח׳ הרב
 רמת-נן 52425 ?ןק 30, קרית מוצקין

 כ־ה בניסן התשניו(14 באפריל 1996)
 (חמ 6 ו-3)

 שבח וייס
 יושב-ראש הכנסת

 םיחהתשכ׳ט, עמי 103.
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 14.01.05 - עבודת המשטרה עם קטינים
 הגדרות

 בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
 יקטין׳ - מי שטרם מלאו לו 18 שנים, לרבות בניר
 שביום הגשת כתב האישום נגדו טרם מלאו לו 8 ו

 שנים׳,
 יקטין שאינו ם־ עונשין־ - מי שטרם מלאו לו 12 שנים;

 ״ילד־ - מי שטרם מלאו לו 14 שנים־,
 ־בגיר־ - מי שמלאו לו 8 ו שנים;

 יקטין נזקק* - בהגדרתו בחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש־ך-960ו-,

 ־עובר בוער׳ - איש משטרה במגזר החקירות, אשר
 . הוטמך לעבודת נוער על ידי מדור עבריינות נוער
 ונפגעי עבירות ועוסק בחקירת קטינים, פקחנות

 ומביעת עברייבות בוער;
 ׳מביעת עכרייבות בוער־ - איתור קטינים בטיכון ועריכת

 פעולות הסברה, המבוובות לקטינים יחידים
 ולקבוצות נוער, במטרה לצמצם או למבוע עבירות

 של קטינים-, כולל קשר עם שירותי רווחה ומוסדות^
 חינוך וטיפול בנעדרים קטינים; י

 ־פקחנות נוער־ - פעילות הכוללת התמצאות בשטח
 והכרתו, הכרת אוכלוסיית יעד, פיקוח על מאתרי
 נוער ומקומות בילוי של נוער, חשיפת עבירות
 ומניעתן, איתור קטינים בסיכון והפנייתם לטיפול;

 יקצץ מבחן לנוער* - עובד משרד העבודה והרווחה
 שנתמנה, לפי פקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ־ט-1969, לסיפול בקטינים, אשר נתגלה
 לגביהם בחקירה פלילית בי קיים יסוד להעמידם

 לדין;
 ׳חוקר ילדים (חpר נוער)׳ - אדם שנתמנה על ידי שר
 המשפטים לשמש חוקר ילדים (מתלוננים, חשודים
 ועדים), המעורבים בעבירות ננד המוסר וחקירת
 ילדים שנפגעו על ידי הוריהם, כמפורט בתוספת

 לחוק לתיקון דיגי ראיות (הגנת ילדים), התשט־ו-
;1955 

 ־פקיד סעדי - עובד סוציאלי שמוגה על ידי שר
 העבודה והרווחה לתפקיד פקיד סעד, לטיפול

 בקטינים נזקקים, על פי חוק הנוער(טיפול והשגחה),
 התש*ך־1960;

 ־מעון או מעון נעול־ - מקום המשמש למשמורת של(
 קטין מחוץ למשפחתו, בתוקף צו של בית משפט;

 ׳חוסה־ - קטין אשר בית משפט לנוער החליט על
 אחזקתו במעון או במעון בעול, על פי חוק הנוער
 (שפיטה, ענישה ודרבי טיפול), התשל־א-וד19

 (להלן ־ חוק הנוער שעדיט), או חוק הנוער(טיפול
 והשגחה), התשיך-1960 (להלן - חוק הנוער

 טוהיש*

 ־צו חירום* - צו המוצא על ידי פקיד סעד, לפי טעיף ו 1
 לחוק הנוער (טוהיש). הצו מאפשר לפקיד סעד,

 משפט השלומ בעפולה באופן מלא באמצעות מערכת
 ממוכנת.

 כ־ב בניסן התשניו(11 באפריל 1996)
 (תמ 3-1778)

 י׳ רביב, שופט
 נשיא בית משפט מתוזי

 מנהל בתי המשפט

 הודעה על קביעת הבד בני אדם לעורך קבלת
 פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מנודים
 לפי חוק מם הכנסה(פטור ממס על הכנסה מהשכרת

 דירת מנורים)(הוראת שעה), התשץ-990ו
 בתוקף סמכותי לפי הגדרת *דמי שכירות־ בסעיף ו(ב)
 לחוק מס הבגסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מנורים) (הוראת שעה), התש׳ן-990וי, אני קובע כי כל
 אחד מהגופים המפורטים להלן בטור א׳ הוא חבר בני אדם,
 לענין דמי השבירות שהוא משלם בשל דירה המשמשת

 למטרה במפורט בטור בי:
 טור א׳ טור ב׳

 שם הגוף מטרת השבירות
 דיור לנערים ולנערות

 במצוקה
ר לבערים מפגרים במרכזי  ח

 מע־ש ומעון יום

 דיור לחוטים מוגבלים בממגרת
 מעון נוח צאלים

 דיור לבנות בשירות הלאומי
 בהתנדבות

ר לחוסים במוסר - ללמוד  ח
 לנהל חיים עצמאיים

 יש.ח.ל־ - אגודה לפיתוח
 שירותים לנוער

 ־אהל שרה* מרכז חרדי
 לחינוך ולשיקום הילד

 החרינ
-התנועה הקיבוצית

 המאוחדת מפעלי תרבות
 מיוחדים״

 •המדרשה לערבי תורה
 ועבודה - פרוייקס שלהבת־

 ׳עמותה לשיקום ילדים
 חריגים - ע.ל.י.ש.י.ח.״

 ה׳ בניסן התשנ־ו(25 במרס 996ו)
 (חמ 3-2407)

 גרי אגרון
 סגן נציב מס הכנסה

 1 סיח התשץ, עמי 148.

 הודעה על פקודת משטרה
 לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל־א-1ד9ו

 בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשסרה [נוסח חדש],
, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה  התשל־א-זל19 ו
 בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש
 בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בדה פקודת המשטרה

 במפורט להלן:
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ׳ 390.
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 הובא למשטרה, שלא בעקבות ביצוע עבירה
 וקייס חשש שהינו קטין נזקק, יופנה לפקיד סעד
 או ימתין לפקיד טעד שיוזמן לתחנה בדחיפות,

 הכל בהתאם לעניין.

 4) הטיפול בקטין שאינו בר עונשין ייעשה
 במותווה בהנחית מחיק/נוער.

 ג. קטין מעל גיל 12 - הגבלות על החקירה
 נתקבל מידע או נתקבלה תלונה על עבירה
 שהחשוד בביצועה הינו קטין, או שבמהלך חקירה
 ביחידה אחרת מתברר שהחשוד הוא קטין, תועבר

 התלונה לחקירה ליחידת הנוער.
 יחידת הנוער תחקור את הקטין על פי נוהלי

 החקירה המקובלים ובהגבלות המפורטות להלן:
 1) קשר עם הורים או אפוטרופוס

 א) זימון קטין לחקירה ייעשה באמצעות הוריו
 או אפוטרופסו.

 ב) קטין שהגיע ליחידת משטרה ללא ידיעת
 הוריו, יש להביא זאת לידיעתם בהקדם

 האפשרי.
 ג) בחקירת קטעים עד גיל 4ו, חובה לאפשר

 נוכחות הורה או אפוטרופוס.
 בחקירת קטינים מעל גיל 4ו, אין חובה לאפשר

 נוכחות הורה או אפוטרופוס.
 סייגים לגבי הכללים החלים על נוכחות
 הורים, לגבי שתי האוכלוסיות, מפורטים

 בהבחית מח״ק/נוער.
 0 איש משטרה רשאי להזמין קסין חשוד
 לחקירה פלילית שלא באמצעות הוריו או
 אפוטרופםו או לחקור קטין שהניע ליחידת
 המשסרה ללא ידיעתם, במקרים כגון אלה:
 אש השתכנע איש המשטרה כי קיים חשש
 סביר שההזמנה, באמצעות ההורים או

 אפוטרופוס או ההודעה על חקירתו, עלולה
 לפגוע בקטין או לחבל בחקירה או שההורים
 שותפים לעבירה או שניטיון קודם עמם מעיד

 על קיום חשש סביר לפגיעה בקטין או לשיבוש
 הליכי חקירה. במקרה באמור לעיל, יש לנמק

 זאת בכתב.
 2) שעות החקירה ומקומה

 א) ככלל, תיערך חקירת קטין בשעות היום,
 אך לא במסגרת חינוכית או תעסוקתית או

 במקום המשמש מפגש לבני נוער.
 ב) אם סבור הממונה על החקירה, שדח״ת
 החקירה עלולה להכשילה או שהיא דרושה
 לטובתו או לבטחונו של הקטין, יתיר לחרוג
 מהוראה זו, ינמק זאת בכתב ויצרף את

 הנימוקים לחומר החקירה.

 הממונה על החקירה אשר דאה מקום לחרונ
 מהוראה זו, יזמין קטין לחקירה, בעת שהותו

 הסבור כי נשקפת סכנה לשלומו הגופני או הנפשי
 של קטין או שהוא זקוק לטיפול רפואי אד אחר,
 שאינו סובל דיחוי, לנקוט את כל האמצעים
 להרחקתו מן הסכנה, גם ללא הסכמת האחראי

 לקסין;
 •משמורת חוקית׳ - בית סוהר, בית מעצר, מעון או בל

 מקום חסות אחר, שנקבע על פי בל דין:
-עבירות מוסר* - בהגדרתן בתוספת לחוק לתיקון דיני

 ראיות גהננת ילדים), התשט־ו-955ו.
 2. עקרונות בעבודת המשטרה עם קטינים

 א. אין בפקודה זו בדי לגרוע מהמתחייב בפקודות
 אחרות הקיימות במשטרה לנכי קטינים, אלא להוסיף

 עליהן.
 ב. מדיניות המשטרה בטיפול בנוער מעוגנת באבחנה

 בין בני נוער שהעבריינות היא להם דרך חיים, לבין
 בני נוער שעברו עבירה מזדמנת, שאינה חמורה, ויש
 להוציאם, במהירות האפשרית, ממעגל ההתנהגות
 הפלילית. מדיניות זו באה לידי ביטוי במניעת תיוגו של
 הקטין כעבריין, במידת האפשר, ובאי חשיפת

 ^ המעורבות המשטרתית בטיפול בקטין בפני הציבור.
 נ. בכל תחנת משטרה או מרחב עירוני ימונו עובדי
 נוער, שיעסקו בחקירת קטינים, בפקחנות ובמניעת

 עבריינות נוער.
 ד. בעת טיפול בקטין, יפעל איש המשטרה באופן
 שימנע חשיפתו של הקטין לציבור ופגיעה מיותרת בו,
 ויימנע, בכל הניתן, ממעצרו ומחקירתו במקומות
 פומביים, בגון: ברחוב, בבית הספר, במקום העבודה

 ובמקום הבילוי.
 ה. עובדי הנוער לא ילבשו מדים, למעט במקרים
 הבאים: הופעה בפעולות הסברה, הופעה בבית משפט
 לצורך מתן עדות וייצוג משטרת ישראל בפני גורמי

 חוץ.
 ו. עובדי הנוער יבצעו עבודתם בחדרים נפרדים.

 ז. ככלל, ישתמש עובד נוער, בעת עבודתו, ברכב בעל
 לוחית זיהוי אזרחית.

 ג. חקירת קטינים
 א. חקירת קטינים תבוצע על ידי עובדי נוער.

 ב. קטין שאינו בד עונשין
 י 1) בקטין שאינו בר עונשין החשוד בביצוע עבירה,
 יש לנהוג בבער. אץ לעצרו, אין לפתוח תיק פלילי,
 אין ליטול ממנו טביעת אצבעות ואין למלא לגביו

 טופמ מ-2901 - ״פרטים על חשוד־.
 2) ניתן לעכב קטין שאינו בד עונשין, לצורך
 בירור פרטיו או לצורך הפגשתו עם פקיד סעד
 שיוזמן לתחנה. במקרה דחוף, כשקיים חשש

 שהקטין הינו קםין נזקק, בירור הפרטים וזימון פקיד
 הסעד ייעשו ללא דיחוי.

 3) קטין שאינו בר עונשין, שהגיע למשטרה או
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 קטין, יצורף לעתים עובד נוער. היה ואין אפשרות
 לצרף עובד נוער קבוע לצח־ם, יתייעץ ראש הצח׳־ם,

 באופן שוטף, עם קצין הנוער המרחבי.
 ה. בדיקת קטין בפוליגרף

 1) אין לבדוק בפוליגרף קטין מתחת לניל 14.
 2) קטעים בני 16-14 ייבדקו בפולינדף, בתנאי

 שנתקיימו התנאים האלה!
 א) העבירה הנחקרת הינה פשע חמור או
 עבירה בעלת עניין ציבורי רב, לפי החלטת

 קצץ אדדק מרחבי.
 ב) הצורך בבדיקה נתמך בחוות הדעת של

 קצץ נוער מרחבי או ראש מחלק נוער.
 ג) הקטץ ואחד מההורים או האפוטרופוט נתן

 את הסכמתו בכתב לביצוע הבדיקה.
 5) בדיקת קטין מעל ניל 16 בפוליגרף הינה
 כבדיקת בגיר, כמותווה בפקודת המטאיר 14.02.02

- ־בדיקות בפוליגרף־.
 ו. צילומי עבריינים ועדבק אלבום עבריינים

 ד) אץ לצלם ילד. {
 2< ככלל, יצולם כל אדם מגיל 14 ומעלה
 המואשם בביצוע עבירה מן העבירות
 המפורטות בפק1דת המטאיר 14.03.14 ־
 ׳צילומי עבריינים, קלסתרון, כרטסת ועזרי זיהוי
 אחרים־, והוא נתון במשמורת חוקית בעטיה של

 עבירה זו.
 הצילום ייעשה כמפורט באותה פקודה.

 3) קצץ אדדק מרחבי או ראש מדלק נוער רשאי
 לוותר על צילום חשוד שאינו ידוע בעבריין ושיש
 לתניח שלא יבצע עבירות נוספות. ויתור על צילום

 יירשם בתיק.
 4) נסגר תיק החקירה מכל עילה שהיא, וסבור
 מפקד התחנה אד ראש יחידת הנוער כי מן הראוי
 להוציא את התצלום מהאלבום לאחר שהוכלל בו,
 ישלח המלצה להוצאת התצלום מן האלבום,
 למחלקה לזיהוי פלילי/אלבום. נסגר התיק בעילה
 של ׳אין אשמה׳, יבקש ראש יחידת הנוער ממז־פ

 אלבום להוציא את התצלום מן האלבום.
 ז. הטבעת טביעת אצבעות(ט.א.)

 1) אין להטביע ט.א. של קטין שאינו בר עונשץ. ^
 2) הטבעת ט.א. של קטינים, תיעשה כקבוע

 בפקודת םטאיר 4.03.13ו - ״טביעת אצבעות־.
 4. קטינים ־ מעצר, חיפוש ושחרור

 א. מעצר קטין - עקרונות
 1) יש להקפיד הקפדה יתירה טרם הפעלת סמבות

 מעצר כלפי קטין.
 « אץ לעצור קטין שאינו בר עונשין, החשוד

 בביצדע עבירה כלשהי, דיש לנהוג בו כבעד.

 במסנרת חינוכית, לאחר תיאום עם המנהל,
 מפעל בלי לעורר תשומת לב וללא חשיפת
 הקטין. הממונה על החקירה ינהג בך נם לגבי
 נער עובד. התיאום ייעשה, במקרה זה, עם

 המנהל במקום העבודה של הקטץ.
 ג) במקרים בהם לא ניתן לדחות את החקירה
 משעות הלילה לבוקר של יום המחרת, יש

 לידע את ראש מחלק הנוער או את קצץ הנוער
 ביחידה, או את ראש משרד החקירות בתחנה
 שבה אין קצין נוער, והוא יזעיק למקום את

 עובד הנוער, במידת האפשר.

 3) עם הפתיחה בחקירה, תדווח על בך המשטרה
 לשירות המבחן לנוער, באמור בהנחית מחיק/

 גוער דבמפדרט להלן.
 4) החלטה בדבר פתיחת תיק פלילי (פ.א.) או
 נקיטת הליך של אי תביעה (א.ת.) תתקבל לאחר
 בדיקת רישומים משטרתיים קודמים של הקטין
 וקבלת המלצה של עובד הנוער המטפל במקרה,

 כמותווה בהנתית מודק/נוער.
 ;5) חקירה שאג על ידי עובד נועד

 על אף האמור בסעיף 3. א. לעיל, ניתן יהיה לבבות
 פרטים ראשונים אודות העבירה וייעשו פעולות
 ׳1̂1111 ׳11 הדחופות הנדרשות, שלא על ידי עובד

 גוער, כמפורט להלן:
 א) הקטין הובא לחקירה שלא על ידי עובד
 נוער, בשעות היום או הלילה, ואין במקום
 באותו זמן עדבד נוער על מנת לחוקרו ונסיבות
 העביין הינן דחופות או שיש חשש לשיבוש
 הליכי חקירה - תיגבה עדות ראשונית,
 במפורט לעיל, על ידי חוקר תורן או איש
 חקירות אחר, באישור ראש משרד חקירות או
 קצץ נוער או קצין חקירות. המשך החקירה

 יועבר, לאחד מכן, ליחידת הנוער.
 ב) החוקר שגובה את העדות הראשונית, יודיע
 להורי הקטין, בהקדם האפשרי, על עובדת היות

 הקטין בחקירה.
 ב) חקירה ראשונית במקרה זה אפשר

 שתיעשה על ידי שוטר לבוש מדים.
 דו בשום מקרה לא תתנהל החקירה כולה

 שלא על ידי עובד נוער.
 ד. עבירה שבוצעה על ידי קטין ובגיד במשותף

 ז) היה ובוצעה עבירה על ידי קטין ובגיר
 במשותף, תופרד חקירת הקטין מחקירת הבגיר
 רייפתח תיק משנה, בו תנוהל החקירה לגבי הקטין.
 לתיק המשנה יצורפו עדויות הקטין והעתקים של
 כל חומר החקירה הנונע בו. העתקים מעדויות
 הקטין יצורפו לתיק הבניר. עובדת קיומו של תיק
 המשנה תצוין בהדגשה, ביומני החקירות ועל גבי

 כריכות שני התיקים.

 2) התברר במהלך חקירה, המנוהלת על ידי צוות
 חקירה מיוחד נצחים), בי בביצוע העבירה מעורב
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 א) קיים חשש סביר שהקטין יברח.
 ב) הקטין ידוע כאלים או מנטה לפנוע בעצמו

 או באחרים.
 ג) קיים חשש סביר שהקטין ינטה להעלים

 ראיות או להשמיד ראיות.
 •ה הקטין ניסה בעבר לברוח ממעצר או

 ממאסר חוקי, או ממעון חסות.
 ה) הקטין ביצע עבירה מסונ פשע שסיכנה
 בצורה ממשית חיי אדם או שלמות גופו, בגון:
 רצת ניסיון לרצח, אונם, שוד או עבירת

 אלימות שגרמה לחבלה חמורה.
 ג) אין לכבול קטין מתחת לגיל 16 בכבלי רגל.
 קטין מעל גיל 16 ייבבל בכבלי רגל, רק אם
 סבור מפקד חוליית הליווי, שאין דרך אחרת

 להבטיח את הגעת הקטין, בשלום, ליעדו.
 ד. הובלת קטין עצור

 1) ככלל, אין להוביל או להסיע עצור קטין יחד
 עם עצור בגיר.

 2) ככלל, יוטע העצור תקטין ברכב בעל לוחית
 זיהוי אזרחית, מלווה בשוטרים שאינם לובשים

 מדים.
 3) בכלל, יש להימנע מהובלת עצור קטין, באופן

 שיבליט את העובדה שהינו עצור.
 ה. הודעה על מעצר קטין

 1) מיד עם מעצרו של קטין, יש להודיע על
 המעצר לאחד מהוריו ולהביא לידיעת הקטץ והוריו
 את זכותם ליצור קשר עם עורך דין. אם לא ניתן

 להודיע להורה, תימםר הודעה לאדם הקרוב לקטין.
 אם קיים חשש שההודעה יכולה לפגוע בשרום

 הקטין, יש להודיע לקצין מבחן לנוער.
 2} קטין שנכלא, יש להודיע על כך בהקדם לקצין

 המבחן לנוער, במפורט בהנחית מחיק/נוער.
 ב) הודעה על בליאת קטץ, שהינו נתץ זר, תימסר
 להורים, אם הם בישראל ואותרו, ולשירות המבחן
pלנוער, באזור בו בוצעה העבירה. כן יישלח מב 

 על כליאת הקטץ לממ־ן/מדור זרים.
 ו. עריכת חימוש אצל קטון

 1) ככלל, ייערך החיפוש אצל קטין, על ידי עובד
 נוער וכמותווה בפקודות המטאיר 14.01.40 -
 *עריכת חיפושים - על גופו של אדם, בכליו

 ובתצדים*.
 2) בעת עריכת חיפוש אצל קטין, יש להשתדל

 שלא לעורר תשומת לב.
 3) יש להקפיד על כך, שבשעת החיפוש במקום
 שבו מתגורר הקטין יהיה נובח אחד מההורים או

 האפוטרופוס של הקטין.
 4) יש להימנע מעריכת חיפוש בשעות הלילה,
 במקום שבד מתגורר הקטין. באשר נערך חיפוש

 3) מעצר קטין ייעשה בכפוף לסייגים שנקבעו
 בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

 [נוסח חדשן, התשביט-9»9ו, בחוק הנוער שעד״ט,
 בהתאם להוראות פק1דת המטא־ר 14.01.54 -־
 ״עיכוב, מעצר ושחרור־ ובהתאם להוראות

 פקודה זו.
 4) כל חריגה מהוראות אלה ומיבותיה יירשמו

 בתיק החקירה.
 5) מעצר יזום של קםץ יבוצע על ידי עובד נוער.
 6) בשעת המעצר, יש להימנע, ככל הניתן,

 מלעורר את תשומת לב הטובבים.
 7) המעצר יבוצע בשעות היום, אלא אם דחייתו
 עלולה להכשיל את החקירה. אישור למעצר קטין
 כשעדת הלילה, יינתן על ידי ראש מחלק נדער או

 קצץ נועד או ךאש משרד חקירדת.
 8) לא ייעצר קטץ בבית ספר, במקום עבודתו או
 במקום המשמש מפנש לבני נוער. אם לא ניתן
 לחזית את המעצר, יש לתאם את אופן ביצועו עם

 מנהל המקום, כדי שביצוע המעצר לא ייראה בלפי
 חוץ כפעולה משטרתית.

 במקרה חריג, הממונה על החקירה רשאי לוותר על
 תיאום זה, אם שוכנע כי הדבר עלול להכשיל את
 הפעולה או באשר קיים צורך בהפסקת העבירה.
 במקרה כזה, עליו להעלות על הכתב את סיבת

 הוויתור.
 ג מעצר מלא על ידי עובד מעד

 1) מעצר קטין שלא על ידי עובד נוער יכול
 להתבצע במקרים הבאים:

 א) באשר יש צורך לעצור קטין אגב ביצוע
 עבירה או עקב צורך מיידי. אם אץ אפשרות
 אחרת, ניתן לבצע מעצר כאמור לעיל במדים

 וכרבב המשא לוחיות זיהוי משטרתיות.
 ב) לצורך ביצוע מעצר יזום, שלא ניתן
 לדחותו, באישור קצין נוער ובמקרים חריגים,

 בגון: עובד נוער אינו נמצא בשל מחלה,
 חופשה או השתלמות או כשיש לבצע כמה
 מעצרים באותו זמן. ביצוע מעצר באמור
 ייעשה, ככל הניתן, ללא מדים וברכב שאיגו

 נושא לוחיות זיהוי משטרתיות.
 2) נעצר קטין על ידי איש משטרה שאינו עובד
 נוער, יש למלא טופט מ-2ד0ו - •דוח פעולה•

 ולהעביר את העציר, בהקדם האפשרי, לטיפולו של
 עובד נוער. אם אץ באותו זמן עובד בוער, יש לדווח
 לראש משרד חקירות או לקצין הנועד ולקבל

 אישורו לכך.

 ג. כבילת קטין
 ו) ככלל, אין לכבול קטין.

 2) על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לכבול קטין,
 בהתקיים תנאי מן התנאים הבאים:

 לקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשב״ו, 1.5.1996 3077



 בין קטינים הידועים בעבריינים לבץ קטינים שנעצרו
 לראשונה ובן בין קטינים הידועים באלימים או
 החשודים בעבירת אלימות חמורה או עבירת מין.

 4} במקרים מיוחדים, ניתן להלין עציר קטין בתא
 נפרד, בתחנת משטרה, אם אין בסמוך בית מעצר

 לקטינים, ובכפוף להוראות סעיף 13 לחוק הנוער
 שעד־ט.

 5) אין להעביר קטין שבגר תוך תקופת מעצרו,
 למעצר בגירים, אם ביום הנשת כתב האישום נגדו

 טחם מלאו לו 8 ו שבים.
 י. כליאת קטין - זכויות

 1) החליט קצץ משטרה לכלוא קטין החשוד
 בביצוע עבירה, ימלא טופס מ-4ו30 ־ ״אטמכתא
 לחבישת קטין״, תוך הקפדה על ציון המועד המדויק
 של המעצר ומשכו, ותוך רישום תגובתו של הקטין.
 2) יש לוודא שנמםרה הודעה להוריו של הקטין

 ולוודא שנמסר להם על זכותם ליצור קשר עם עורך
 תן וכן שנמםרה הודעה לקצין המבחן לנוער,
 ולציין זאת במקום המתאים באסמכתא לכליאת

 קטין. חובה זו קיימת גם במקרה שהקטין נכלא בצו^
 שופט ולא מולאה אטמבתא כאמור לעיל. *
 3) במסגרת הביקורים הנערכים אצל כלואים,
 מלבד ביקורי הגורמים המפורטים בפקודת המטא־ר
 ו 2.03.0 ו - ״הטיפול בכלואים בבית המעצר״, יש
 לאפשר ביקורים של קציני מבחן לנוער, לאחר
 תיאום עם הממונה על בית המעצר. יש לאפשר
 ביקור הורים המבקשים זאת, לאחר תיאום עם

 הממונה על החקירה ומפקד בית המעצר.
 4) יש להעניק לכלוא קטין אותן זכויות המוענקות
 לכלוא בגיר, כמפורט בפקודת המטא״ר 12.03.01.

 יא. העבדת כלוא קטין
 1) ככלל, יובלו כלואים קטינים כפי שמובלים
 בגירים, במפורט בפקודת המטא״ר 12.03.03 -
 ״העברת כלואים ואבטחתם מחוץ לכותלי בית
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 שלהלן.
 2) אין להעביר כלוא קטין יחד עם כלוא בגיר.

 3) ככלל, יועבר כלוא קטין בידי אנשי משטרה
 לבושים אזרחית וברכב משטרה בעל לוחיות זיהוי
 אזרחיות. ן

 יב. שחדור קטין
 1) הוחלט לשחרר קטין בערובה ־ יהיו הוריו או
 אפוטרופסו ערבים לשחרורו. מסרבים ההורים
 לחתום או לאשר את חתימת הקטין ואין ערב בגיר
 אחר, ישוחרר הקטין בערבות עצמית או בבית
 המשפט. האמור לעיל יבוצע כמותווה בהנחית

 מח״ק/נוער.

 2} טרם שחרורו של קטין, תוודא היחידה
 המשחררת, את האופן והאפשרות של הגעת הקטין

 בשעות הלילה, יירשמו הנימוקים לכך בטופס
 מ-46ו3 - ״דוח חיפוש־.

 5) יש להימנע מעריכת חיפוש במקום לימודיו או
 תעסוקתו של קטין, אלא אם עלולה ההימבעות
 מביצוע החיפוש או דחייתו להבשיל את החקירה.

 6) כל חריגה מהוראת סעיף זה ונימוקיה יירשמו
 בתיק החקירה.

 ז. מעצר ללא צו שופט
 וי) קטעים בני 2ו-4ו ניתן להחזיק במעצר ללא צו

 מעצר, פרק זמן שאינו עולה על 12 שעות.
 2) קטץ מעל גיל 14 ניתן להחזיק במעצר ללא יצו

 מעצר, פרק זמן שאינו עולה על 24 שעות.
 3) הארכת מעצר מעבר לשעות המפורטות לעיל,
 ללא צו שופט תיעשה כאמור בטעיף 0ו בחוק

 הנוער שעד״ט.
 4) היה ולא ניתן להביא את הקטין בפני שופט,
 ישקול הקצין הממונה את הצידוק בהמשך המעצר,
 ואם יחליט על המשך המעצר, ימלא אסמכתא
 נוספת, כמפורט לעיל. יש להודיע להורי הקטין על

 המשך המעצר.
 5) חקירתו של עציר קטין, תימשך לאורך בל ימי

 המעצר.
 ת הארכת מעצר על פי צו שופט

 וי) לשם הארכת מעצר, יובא הקטין בפני שופט
 מער. בהיעדר שופט נוער, ניתן לבקש הארכת

 המעצר בפני שופט אחר.
 2) הארכת מעצר ללא צו שופט ונימוקי הקצין
 שהחליט על בך, יובאו לידיעת השופט שבפביו

 יובא הקטין.
 1:) יש להודיע מראש להורי הקטין על הארכת
 המעצר, מקום ומועד, כל זאת אם יש אפשרות

 לאתרם עד למועד הארכת המעצר.
 4) אם מטפל בעבייבו של הקטין עורך דין, יש

 לידע את הקטין בדבר זכותו להודיע לעורך ריבו את
 מקום הארכת המעצר ומועדה. ביקש זאת הקטין,

 יש להיענות לבקשתו.
 ט. תנאי המעצר

 ו•) על בליאת קטין חלות הודאות פקודת טדר הדין
 הפלילי (מעצר וחיפוש} (נוסח חדש), התשכ״ט-
 ><96ו, חוק הנוער שעד־ט סעיפים 10, 11 ו-13,
 פקודת המטא־׳ר 14.01.34 - ״עיכוב, מעצר

 ושחרור״ ופקודת מטא״ר זו.
 2) קטין שנכלא על פי אסמכתא לכליאה, או

 שנעצר על פי צו שופט, יוחזק בבית מעצר לקטינים,
 או באגף נפרד לקטינים בבית המעצר. בל פעילות

 בתוך בית המעצר, תיעשה בנפרד מבנירים.
 3) האחראי על בית המעצר יפריד, במידת

 האפשר, בין עצירים קטינים בני קבוצות גיל שונות,
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 2) נניות חומר חקירה בנושא של עבירות שימוש
 בסמים, תיעשה כמותווה בהוראת היועץ המשפטי
 לממשלה ־ 51.056, מיום 1.12.86, ובהתאם

 לשיקולים המפורטים בהנחית מח־ק/נוער.
 3) הזנת חומד חקירה למחשב כאי-תביעה,
 תיעשה ללא פרטים מזהים של הקטין ולפי הקבוע

 בהנחיות מח*ק/מתשוב.
 ג. סגירת תיקים בעילה של ״אין עניון לציבור־

 סגירת תיק בעילה של ־אין עניין לציבורי תיעשה
 לאחר קבלת המלצה של עובד הנוער, בהתאם
 לפקודת המסא־ר 14.01.01 ומהשיקולים הנוספים

 הבאים:
 1) חומרת העבירה ונסיבותיה.

 2) הקטין אינו עבריין מועד.
 3) קיימת נכונות מצד הקטין או האחראים עליו

 לפצות את הקרבן.
 4) המלצת קצין מבחן לסגירת התיק.

 5) הקטין לא נמצא בפיקוח קצץ מבחן על פי צו
 ואין נגדו צו מעון.

 6) הקטין נמצא במסגרת מסודרת של לימודים או
 עבודה.

 ד. סגירת היקים בעילה של ״התיישנות העבירה״
 ו) בהתאם לטעיף 14 בחוק הנוער שעדיט, אין
 להעמיד קטין לדין בשל עבירה, אם חלפה שנה
 מיום ביצועה, אלא בהטבמת היועץ המשפטי
 לממשלה. במקרה כזה ייטגר התיק בעילה של

 ־התיישנות העבירה־.
 2) את הבקשות ליועץ המשפטי לממשלה יש

 להגיש באמצעות מחיק/מדור תביעות.
 3) המקרים בהם נדרשת הטבמת היועץ המשפטי
 לממשלה, הנימוקים לבך ואופן הגשת הבקשות,

 מפורטים בהנחיות מחיק.
 ה. סמכויות גניזה וסגירת תמךם

 1) סמכויות גניזה וסנירה של תיקים מסוג פ.א.
 ו-א.ת., הינן במפורט בפקודת המטאיר 14.01.01

 ובהנחית מח־ק/נוער.
 2) גניזת חומר חקירה נגד קטין על ידי קצץ
 המוסמך לסנור תיקים, שאינו ממגזר הנוער, טעונה

 גם המלצת קצין נוער.
 ד. הבאה לדין

 א. הנחיות כלליות
 1) בכתב האישום יצוינו היום, החודש ושבת

 הלירה של הקטין הנאשם.
 ידועה שנת לידתו של הקטין ולא ידוע יום לידתו,

 חזקה שנולד ב-ו בניסן של אותה שנה.
 ידוע חודש לידתו של הקטין ולא ידוע יום לידתו,

 חזקה שנולד ביום ה-15 של אותו חודש.

 לביתו, תוך תיאום מראש, בבל הניתן עם הוריו או
 אפוטרופסו. יש לציין כי יש להקפיד במיוחד, אס
 מועד שחרור הקטין חל בין השעות 22.00 (בלילה)

- 06.00 (בבוקר).
 5. קשר עס שירות המבחן לנוער

 א. דיווח לשירות המבחן לנוער
 ו) יחידת הנוער תעביר לשירות המבחן לנוער את

 ההודעות הבאות:
 א) הודעה על מעצר ובליאת קטין.

 כ) הפניית קטין(עם פתיחת תיק פ.א. או א.ת.)
 כטופס מ-3046 - ־הפניית קטיך.

 ג) הודעה על סיום חקירת קטין, בטופס מ-
 3047 - ׳הודעה על סיום חקירת קטין״.

 ח הודעה על החלטה להעמיד קטין לדין
 בטרם נתקבלה חוות דעת.

 ה) בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים
 המשפטיים.

 2) המועד ואופן העברת ההודעות מפורטים
 בהנחיות מחיק/נוער.

 ב. קבאז חוות רעת משירות המבחן לנוער
 ז) בכלל, יש להמתין פרק זמן של עד 8 שבועות
 להמלצה קצין מבחן לנוער, לפני ההחלטה בדבר

 גורל התיק, כמפורט בהנחית מחיק/נוער.
 2) בעבירות חמורות או במקרה שהקטין נתון
 במעצר, או במקרה שקיימים נגדו תיקי חקירה

 קודמים שטרם נגנזו או טרם נדונו, ניתן להעביר את
 התיק לתביעה, תוך המלצה להעמיד את הקטין
 לדין, אף אם טרם חלפו 8 השבועות, ולדווח על בך

 לשירות המבחן לנוער.
 3) חרף האמור לעיל, לגבי חשודים קטינים בני
 2ו-3ו, שיש כוונה להעמידם לדין, יש לנהוג

 במפורט בטעיף 7. ב. להלן.
 6. גניזת חומר חקירה וסגירת תיקים

 א. גניזת חומר חקירה נגד קטין שאינו בד עונשין
 כל חומר חקירה נגד קטין שהוברר שאינו בר עונשין,

 ייגנז בעילה של ״העבריין אינו בר עונשין״, בהתאם
 לפקודת המטא־ר ו0.ו4.0ו - ־הטיפול בתלונה ובתיק

 חקירה־ ולהנחית מח״ק/נוער. אין לפתוח תיק פלילי נגד
 קטינים אלה.

 ב. גניזת חומר חקירה בגד קטין מעל גיל 12 - אי
 תביעה

 1) גניזת חומר חקירה בהליך של א.ת. נגד קטין
 מעל גיל 12 תיעשה בהתאם לקבוע בפקודת
 המטא־ר 14.01.01, לאחר שנתקיימו כל התנאים
 הנדרשים בהנחית מח״ק/נוער ובהתאם לסוג

 העבידה המיוחסת לקטין ־ חטא, עוון או פשע.
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 ו} בפנייה לעזרת הציבור, לשם איכונו של קםץ
 שהוא עבריין נמלס או חוסה בבריחה ממעון או
 דרוש לחקירה, הקסץ יוצנ בנעדר. יחד עם זאת,
 במערכת ההכרזות המקוונת, יש להשאירו מונדר
 כעבריין נמלט או חוסה בבריחה או דרוש לחקירה.
 2) הקטין יפורסם בנעדר רק באישור אחד מהוריו
 או האפוטרופוס שלו, או באישור פקיד סעד, לפי

 חוק הנוער טוה־ש.

 ג. לא יפורסמו פרטיו של קטין בכלי התקשורת,
 אלא על ידי דובר המשטרה או מי שהוסמך על ידו,

 ובאישור מדדק/חוליית נעדרים.
 ד. רשות עיון בתיק חקירה בו מעורב קטץ, תינתן
 כאמור בפקודת המטא־ר 14.01.17 - ־הרשאה

 לעיון בחומר חקירה משטרתי־.
 ה. הודעות הנשלחות למתלונן אינן בבחינת

 פרסום מזיק, וניתן לציין בהן את שם הקטין החשוד.
 10. הפעלת קטינים כמקורות

 א. אץ להפעיל קטץ מתחת לגיל 16 כמק1ר.
 פ הפעלת קטין מעל גיל 16 תיעשה במקרים חריגים \

 בלבד ובטייגים המפורטים בהנחית מח־ק/נוער.
 11. חקירת קטינים בעבירות נגד המוסר ובעבירות אלימות

 במשפחה
 א. עבירות נגד המוסר
 1) חקירת ילדים

 א) ילדים (מתלוננים, חשודימ ועדים)
 המעורבים בעבירות ננד תמוםר, ייחקרו רק על
 ידי חוקרי ילדים, בהתאם לאמור בחוק לתיקץ
 דיני ראיות (הגנת ילדים), התשס־ו־1955

 ובהנחית מחיק/נוער.
 ב) עובד נוער במשטרה או איש משטרה,
 יחקור ילד בעבירות אלה, רק כמקרה שבו
 התעורר צורך דחוף לקבל פרטים מידיים, לשם
 איתור עבריין, וירשום דו׳ח זכרון דברים על
 הפרסים שמסר הילד ואת התרשמותו ממצבו

 הגופני או הנפשי של הילד.

 ח הטיפול בחקירות מסוג זה ייעשה כמפורט
 בהנחית מחיק/נוער.

 2) חקירת קטינים שמלאו להם 14 שנים - קטינים
 שמלאו להם 14 שנים, תמעורבים בעבירות נגד

 המומר, ייחקרו על ידי עובדי הנוער במשטרה.
 גג עבירות כלפי קטעים במסגרת המשפחה

 ו) עם קבלת תלונה או ידיעה ביחידת משטרה, על
 עבירה נגד קטין במפגרת המשפחה (עבירות נגד
 הנוף, עבירות מין והתעללות נפשית), יועבר

 הטיפול לעובד הנוער.
 2) החקירה תיערך בהתאם למותווה בהנחית

 מח־ק/נוער.

 2) אץ להעמיד לדין קטין יחד עם אדם שאינו
 קטין, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

 3) כתב אישום נגד קטץ יוגש לבית משפס לנוער,
 באזור שבו בוצעה העבירה.

 במקרים מיוחדים, ניתן לשקול הגשת כתב אישום
 באזור מנורי הקטץ.

 4) כתב אישום נגד קטין בעבירות תעבורה, יונש
 לבית משפם לתעבורה, למעט בעבירות תעבורה
 שעבר קטין בהיותו שיכור או בעבירות תעבורה
 שנעברו תוך כת ביצוע עבירת שימוש ברכב ללא
 רשות (שבליר), אשר יוגשו לבית משפט לנוער
 (כאמור בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 54)

 התשנ״ה-1995).

 ג קמין שטרם מלאן לו 2ו שנים
 לא יוגש כתב אישום ננד קטין שאינו בר עונשין.

 ג. קטין שטרם מלאו לו 13 שנים
 לא יוגש כתב אישום נגד קטץ בגיל שבין 2 ז-13
 שנים, כל עוד לא נתקבלה המלצה מקצין מבחן

 ל1:וער, כאמור בחוק הנוער שעד־ט.
 ד. קטין שמלאו לו 13 שבים

 הוחלט להעמיד לדין קטין שמלאו לו 13 שנים, יונש
 כתב האישום לבית המשפט בהקדם, כץ אם
 נתקבלה חוות דעת משירות המבחן לנוער, באמור
 בסעיף 5. ב. 1 לעיל, ובץ אם לאו, ויש להודיע על

 בך לשירות המבחן לנוער.
 8. נעדר׳ע קטינים

 הטיפול בנעדרים קטינים ייעשה ביחידת הנוער
 ובמותווה בפקודת המטאיר 29.ו4.0ו - ־טיפול
 המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים־ ובהנחיה

 מח־ק/נוער.
 9. פרסום פרטי קטין

 א. למעט ״פרסום מותר־ כאמור בחוק הנוער טוה־ש,
 אץ לפרסם פרטים על קטין שיש בהם בדי להביא

 לזיהויו, כמפורם להלן:
 1) הקטין או בן משפחתו מעורבים בפלילים או

 שמיוחםת להם שחיתות מידות.
 2) פקיד םעד או בית משפט לנוער מטפל בעניינו.

 3) הקטץ ניטה להתאבד או התאבד.
 4) הקטץ הינו עד בחקירת עבירה נגד המוטר.

 5) כל פרט שמקשר את הקטין לבדיקה, טיפול או
 אשפח פסיכיאטרי.

 6) כל פרט שמקשר את הקטין לבדיקה או לטיפול
 בנגיף האיידם.

 ג המשטרה תפרסם פרטיו של קטין בבלי התקשורת,
 רק במטגרת פנייה לעזרת הציבור, כדלקמן:

 3080 ילקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשנ״ו, 1.5.1996



 ההוצאה לפועל, התשב־ז-967ו. בקשה שלא
 נתקבלה בדרך זו, יש להעביר ללשכת היועץ

 המשפטי למשטרה, להמשך טיפול.
 כיו בניסן התשנ־ו(18 באפריל 0996

 (חמ 3-2405)

 אסף חפץ, רב-ניצב
 המפקח הכללי

 הודעה בדבד עדכון מחירים מדבייס למועדי נ«ט (8)
 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ״ו-1996, וצו יציבות

 מחירים במצרכים ובשירותים גהוראת שעה)(מחירים
 מרביים למוצרי נפט בשער בזין}, התשנ׳נ-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט), התשניו-996וי, וסעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט בשער בזין), התשנ־ג-21992 (להלן ־ הצווים),
 אני קובע כי החל ביום י־ב בניסן התשנ־ו(1 באפריל 1996),

 המחירים המרביים של מוצרי נפט הם במפורט להלן:

 חלק א׳: מחירי מוצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים
 בנזין בנזין נטול עופרת

 96 אוקטן 95 אוקטן
 א. מחיר לליטר בתחנה

 (בולל 7% ו מע*מ) 2.83 2.75
 ב. מחיר לליטר בתחנה

 באילת 2.43 2.35
 חלק בי: מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בזין

 (אינם בוללים בלו)
 בשקלים חדשים

 גז פחמימני מעובה, ט־מ 495.54
 נפימ כחומר זינה, טימ 495.54
 נפטא כחומר זינה, טימ 535.52
 בנזין 91 אוקטן, קיל 467.29
 בנזין 96 אוקטן, קיל 504.42
 בנזין ו 9 נטול עופרת״ ק־ל 480.40
 בנזין 95 נטול עופרת, ק־ל 509.90
 דס׳ל (קרוסין, נפט) במיבליות, ק־ל 572.22
 דסיל(קרוסין, נפט) בהזרמה, ק־ל 575.21
 דס־ל(קרוםין, נפט) בהזרמה, ט־מ 6.33 ו 7
 סולר לתחבורה במכליות, 0.2% גפרית, ק״ל 566.70
 סולר לתחבורה בהזרמה, 0.2% נפדית, ק־ל 570.46
 דלק להסקה במכליות, 0.2% נפדית, ק־ל 552.68
 מזוס קל במכליות, ק״ל 429.97
 מזוט קל בהזרמה, ט״מ 444.76
 מזוט 1500 2.0% גופרית, ט־מ 402.30

 1 ק־־ת התשנ־ג, עמי 258.

 2 ק׳ת התשנ־נ, עמ׳ 262.

 3) על גורמי הנוער לדווח לפקיד סעד ולהיוועץ בו
 לפני תחילת טיפול המשטרה, אלא אם נדרשת
 פעולה משטרתית שאינה טובלת דיחוי. במקרה זה,
 ההיוועצות בפקיד הסעד תיעשה מיד לאחר מבן או

 במקביל.
 4) חקירת ילדים בעבירות של הורה כלפי ילדו, מן

 הטוג של תקיפה הגורמת לחבלה של ממש,
 התעללות גופנית, נפשית או מינית, תיעשה על ידי

 חוקר ילדים.
 5) חקירת ילדים שלא בעבירות של הורה כלפי
 ילדיו, וחקירת קטינים שמלאו להם 14 שנים
 בעבירות אלה, תה על ידי עובד הנוער במשטרה.

 12. סיוע המשטרה לשירותי הרווחה
 א. סיוע בביצוע ״צו מעון־ הניחן על ידי בית המשפט
 יחידות הנועד תסייענה בביזנדע ־צו מעון־, איתור חוסה
 בבריחה והחזרתו למעון, פתיחת תיק פלילי או א.ת.
 בגין בריחה, לפי חוק הנוער שעדיט או לפי חוק הנוער
 טוהיש, כמפורט בהנחיח מח־ק/נוער ובהתאם לאותו

 חוק נוער, שעל פיו הוא נמצא או יימצא במעון.
 ג סיוע בביצוע עז חירום

 ו) יחידת משטרה, תסייע לפקיד סער בביצוע צו
 חירום לפי סעיפים 11 ו־18(נ) לחוק הנוער טוה׳ש

 ובאמור בהנחית מחיק/נוער.
 2) יחידת משטרה שנתבקשה לסייע לפקיד סעד,

 תיענה לבקשה במהירות האפשרית.
 3) הממונה על יחידת המשטרה הוא שיקבע,
 בתיאום עם פקיד הסעד, את מהות הסיוע המתאים.
 4) ככלל, יינתן הסיוע לפקיד הסעד על ידי יחידת
 הסיור, כמותווה בנוהל מחלקת סיור ושיטור, אך
 הממונה על יחידת המשטרה רשאי להעביר את
 הטיפול ליחידת הנוער או לצרף עובדי נוער

 לפעולת הסיוע.
 5) איש המשטרה המסייע לפקיד סעד, לא יעשה
 דבר מיוזמתו, לא יתערב בשיקולי פקיד הסער ולא

 יפעל שלא בנוכחות פקיד הטעד.
 ג. סיוע המשטרה בביצוע פסק דין בעניין קטין

 ו) סיוע המשטרה בביצוע פסק דין בעניין
 משמורת קטין, שפסק בית דין רבני או בית משפט
 מחוזי, יהא מוגבל למניעת הפרעה או התנגדות
 לביצוע פטק הדין. ביצוע הצו ייעשה על ידי פקיד

 הסעד בעצמו, כאמור בסעיף 2ו. ב. לעיל.
 2) הסיוע יינתן לבקשת פקיד הסעד, על פי שיקול
 דעתו של ראש יחידת הסיור ובתיאום עם ראש
 יחידת הנוער הנוגעת בדבר, כמותווה בנוהלי

 מחלקת טיור ושיטור ובתנאים הבאים:
 א) בעת ביצוע פסק הדין, יהיה נוכח פקיד

 סעד.
 ב) הבקשה לטיוע הוגשה על ידי המוציא

 לפועל של פסק הדין, כמותווה בסעיף 79 לחוק

 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ־ו, 996ו.1.5 ו 308



 מינוי מפקחים
 לפי בללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי

 בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לכללי רשות שדות
 התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון),
 התשמ״ד-1984 1 (להלן - הכללים), אני ממנה בזה את
 עובדי רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן-גוריון
 ששמותיהם מפורטים להלן, להיות מפקחים, לצורך
 הכללים, בנמל התעופה בן-גוריון, בל עוד הם מועסקים

 בתפקידיהם:

 תפקיד בנמל התעופה
 השם תעודת והות בן-גוריון

 אביבי נלעד 50ו24057 היחידה לאבטחה היקפית
 אברמםון יניב 2566187 היחידה למניעת עבירות

 אדרי ערן 26550325 היחידה לאבטחה היקפית
 אוזן יעקב 2488677 היחידה למניעת עבירות

 איסח שלמה 25228032 היחידה לאבטחה היקפית
 איל עופר 02869774 היחידה לאבטחה היקפית

 אלח אברהם 010886786 רכז ציוד נקיון מטוסים
 אסא אברהם 54278072 ע/טבני לשכת מנהל הנמל

 ארד אהוד 29070067 היחידה למניעת עבירות
 ביילים ינאי 27943257 היחידה למניעת עבירות

 בכור אסף 025520404 היחידה לאבטחה היקפית
 בן-ישעיהו יואב 24810467 היחידה לאבטחה היקפית
 בנעים שרון 2770231 היחידה למניעת עבירות
 בר אורן 2958270 היחידה למניעת עבירות

 בר-און אהוד 0261485427 היחידה לאבטחה היקפית
 ברלינר רן 2866586 היחידה למניעת עבירות

 ברן חיים 5588336 רמ׳ח מיון כבודה
 ניקסון יאיר 01242261 היחידה לאבטחה היקפית
 גולדמן אמיר 02948136 היחידה לאבטחה היקפית
 נז עמנואל 1711999 היחידה למניעת עבירות

 ניל גיא 29277845 היחידה לאבטחה היקפית
 גנון מאיר 2401415 היחידה לאבטחה היקפית
 נרד דרור 2866402 היחידה למניעת עבירות
 דגני יובל 24172751 היחידה למניעת עבירות
 דותן עומר 2873527 היחידה למניעת עבירות
 דניאלי אפרים 6511140 ממונה על תכנון ופיתוח

 מבצעי
 דניאלי רמון 2872481 היחידה למניעת עבירות

 הופנברטל אבנר 28740371 היחידה לאבטחה היקפית
 הורביץ שמואל 24459976 היחידה לאבטחה היקפית
 זלקטיס אסף 2882521 היחידה למניעת עבירות
 חני ירון 24803918 היחידה למניעת עבירות

 חדש ישראל 29572690 היחידה לאבטחה היקפית

 ק׳׳ת התשבדד, עמ׳ 925; התשמ״ז, עמי 1119.

 בשקלים חדשים
 מזוט 4000 2.0% גופרית, ט״מ 386.36
 זפת 80/100 ט״מ 465.30
 זפת ה.ב., ט״מ 402.30

 המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים בפי
 שתוקנו בהודעות קודמות, ישארו בתוקפם ללא שינוי.

 י־ב בניסן התשנ״ו(1 באפריל 1996)
 (חמ 3-2152)

 יוסף קוליץ
 מנהל מינהל הדלק

 במשרד האנרגיה והתשתית

 הודעה בדבר הארכת תוקף של זבות נפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 בהתאם לטעיף 65 לחוק הנפט, התשי־ב-1952י, אני
 מודיע בי הארכתי ביום ו׳ באדר התשנ־ו (26 בפברואר
 1996) את תוקף של רשיון 235/־נתניה״2 עד ליום י־ג באדר

 א׳ התשנ״ז(20 בפברואר 1997).

 י־ב באדר התשנ״ו(3 במרס 1996)
 (חמ 1:3-629

 יחזקאל דדוקמן
 הממונה על עניני הנפס

 י ס״ח התשי־ב, עמ׳ 322.

 2 י״פ התשנ״ד, עמ׳ 2ו.

 הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט

 לפי חוק הנפט, התשי־ב-952ו

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-1952ו, אני
 מודיע כי הארכתי ביום ה׳ בניסן התשנ׳ו(25 במרס 1996)

 את תוקפן של הרשיונות:

 231/־מכתש גדול״2 עד ליום ב־ד באלול התשנ״ו(8
 בספטמבר 1996)•,

 237/״קשת״ג עד ליום ביד בניסן התשנ׳׳ח (20 באפריל
;(1998 

 256/״מכתש קטן״4 עד ליום י״ט בטבת התשנ־ז (29
 בדצמבר 1996).

 ר בניסן התשנ׳׳ו(26 במרס 1996)
 (חמ 3-629)

 יחזקאל דרוקמן
 הממונה על עניני הנפט

 י ם״ח התשי״ב, עמ׳ 322.

 2 י״פ התשנ״א, עמי 2972; התשנ״ה, עמ׳ 3410.

 נ י״פ התשנ־ג, עמ׳ 3815; התשנ״ו, עמ׳ 62.

 4 יי׳פ התשנ״ה, עמי 1697.

 3082 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ־ו, 1.5.1996



 1984 י (להלן ־ הכללים), אני ממנה בזה את עובדי רשות
 שדות התעופה בנמל -התעופה בן-גוריון ששמותיהם
 מפורטים להלן להיות מפקחים, לצורך הכללים, בנמל

 התעופה בן-גוריון, כל עוד הם מועסקים בתפקידיהם.

 תפקיד בנמל התעופה
 השם ת^ןדת זהות בן-נוריון

 אלון אברהם 010886786 רכז ציוד נקיון מטוסים
 אסא אברהם 54278072 ע/םכני לשכת מנהל הנמל

 ברן חיים 5588536 רמידו מיון כבודה
 דניאלי אפרים 6511140 ממונה על תכנון ופיתוח

 מבצעי

 ייח בניסן התשנ״ו(7 באפריל 1996)
 (חמ 3-1713)

 שאול חזן
 מנהל נמל התעופה בן-גוריון

 ק־ת התשמ׳ד, עמי 1412: התשנ׳׳ג, עמ׳ 905.

 מינוי מפקחים
 לפי כללי רשות שדות התעופה(הסעת נוסעים במוניות

 מנמל התעופה בן־נוריון), התשמ־ג־983ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לכללי רשות שדות
 התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון),
 התשמ׳ג-1983 1 (להלן - הכללים), אני ממנה בזה את
 עובדי רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן-גוריון
 ששמותיהם מפורטים להלן להיות מפקחים, לצורך הכללים,
 בנמל התעופה בן-גוריון, בל עוד הם מועסקים בתפקידיהם.

 תפקיד בנמל התעופה
 בן-נוריון

 היחידה לפיקוח מוניות
 היחידה לפיקוח מוניות
 היחידה לפיקוח מוניות

 תעודת זהות
5407725 

02263289 
 3ו0587720

 השם
 אנם בנצי

 ביטון מיכאל
 שלום רמי

 י־ח בניטן התשנ״ו(7 באפריל 1996)
 (חמ 3-1518)

 שאול חזן
 מנהל נמל התעופה בן-גוריון

 תפקיד בנמל התעופה
 בן-נוריון

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות
 הידידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 הידידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות

 היחידה לאבטחה היקפית
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות
 היחידה למניעת עבירות

 תעודת זהות
028987196 
 42ו28490
2860111 
2814404 

28121622 
29079514 
2466860 

24636979 
296512 

24870180 
28735848 
2857050 

028625416 
2810197 

29625217 
27715676 

286618721 
25022435 
2900322 

028758092 
24497315 
14017834 
28735558 
28457307 

505949747 
028104495 
27945585 
29410933 
28096030 

022248892 
2789815 
2866930 

28747798 

 שם
 טהר יניב

 טוטקה גיא
 יונג ליאב
 כהן יובל

 כהן תמיר
 כץ רענן

 לוינסון יוסי
 לפידות אלעד
 מונטקיו אבי

 מלטר גיא
 מלבה ארז
 מנדל ערן
 מם קורן

 מסילתי נצח
 מרדכי ניר

 נוביק נמרוד
 נוי גיל

 סולומון אורן
 סומר אלדד

 פינצ׳י זיו
 פלד אורי
 פלד איתי
 פלד רונן

 פרימרק אלעד
 קושל איגור

 קינן דוד
 קלמנוביץ גיא

 קרמר ירון
 רפאלי גדי
 שיק אריק

 שמיד יגאל

 יו(7 באפריל 996ו)

 שפרן שי
 שריד אבי

 י״ח בניסן התשנ
 (חמ 3-1518)

 ק׳׳ת התשמיג, עמי 944; התשמ״ח, עמי 867.
 שאול חזן

 מנהל נמל התעופה בן-גוריון

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי
 בתי-משפם ובתי-דין דתיים), התשכדו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפס ובתי-דין דתיים), התשמ׳׳ו-

 מינוי מפקחים
 לפי כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות

 התעופה), התשמ־ד-1984
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לכללי רשות שדות
 התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ״ד-

 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ״ו, 996ו.5.ו 3083



 הודעה על הנשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי

 בתי-משפט ובתי-דין דתיים), התשמיו-986ו
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט ובתי-דין דתיים), התשמ־ו-
, אני מודיע בי בית משפט השלום בהרצליה הניש  1986ו

 בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 (1) תיקי הוצאה לפועל שנסגרו, עד שנת 1994;

 (2) תיקים בענין רישוי עסקים ובענין חוק עזר עירוני, עד
 שנת 990 ו:

 (ג) תיקים אזרחיים, עד שנת 1985;
 (4) תובענה כספית שבה ניתן פסק הדין בהעדר הגנה,

 ותובענה כספית שנמחקה, עד שנת 1992.
 י*ג בניסן התשנ־ו(2 באפריל 1996)

 (חמ 3-82)
 אביתר פריזל
 ננז המדינה

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי
 בתי-משפט ובתי-רין דתיים), התשמ־ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט ובתי-דין דתיים), התשמיו-
, אני מודיע כי בית משפט השלום בחדרה הגיש  986וז

 בקשה לביעור חומר ארכיוני במפורט להלן:

 (1) בקשה להגדלה אד הקטנה של קרן בתיקי הוצאה
 לפועל, עד 993ז•,

 (2) בקשה לעיברב אד ביטרל הפעלת הליכים עד 1993;
 (3) תיקים אזרחיים, מהשנים 1976 - 1963-,

 (4) תיקי תביעדת קטנרת, עד 1992.

 י׳׳נ בניםן התשנ״ו(2 באפריל 1996)
 (חמ 3-82)

 אביתר בדיזל
 גנז המדינה

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי
 בתי-משפט ובתי-דין דתיים), התשמ־ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט ובתי-דין דתיים), התשמ־ו-

 1 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

, איי מודיע בי בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב  986וי
 הגיש בקשה לביעור החומר הארכיוני כמפורט להלן:

 (1) תיקים פליליים, משנת התשמ׳ה;
 (2) תיקי ח ביעה בסבטוך ארגוני, משנת התשמית
 (3) תיקי תביעה בסכסוך קיבוצי, משנת התשמיח•,

 (4) תיקי תביעה בסכסוך יחיד, משנת התשמ׳ת
 (5) תיקי תביעה לגימלה, משנת התשמ־ח-,

 (6) תיקי תביעה מקופת נמל, משנת התשמ־ת
 (7) תיקי ביטוח לאומי, משנת התשמיח•,

 נ8) תיקי ועדות רפואיות, משנת התשמ־ח;
 (9) תיקי תביעת שכר, משנת התשמ־׳ח־,

 (0ו) תיקי ביטוח אבטלה, משנת התשנ־א;
 (11) תיקי סעדים זמניים, משנת התשנ־ב-,

 (12) תיקי ערעור שירדת התעסוקה, משנת התשמ׳ח.

 ב׳ בכסלו התשנ־ו(13 בדצמבר 1995)
 (חמ 3-82)

 אביתר בדיזל
 גנז המדינה

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

 לפי תקנרת הארכירנים (שמירתם דביעדרם של תיקי
 בתי-משפט ובתי-דין דתיים), התשמ*ד-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט דבתי-דץ דתיים], התשמ־ר-
, אני מרדיע כי לשכת הוצאה לפועל בחיפה הגישה  1936 י

 בקשה לביעור חומר ארכיוני במפורט להלן:
 (1) מסמכי יסוד של תיקים סגורים, עד שנת 1994;

 (2) בקשה להגדלה או הקטנה של קרן חוב, עד שנת 1993;
 (3) בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ, עד שנת 1993;

 (4) בקשה לסגירת תיק, עד שנת 1993;
 (5) בקשה לעיברב או ביטול הפעלת הליך, עד שנת 1993;

 (6) טופסי העברת ביצרע הליך, עד שנת 1992-,
 (7) דו־חות, ער שנת 1992.

 י׳׳ג בניסן התשניו(2 באפריל 996ד)
 (חמ 3-82)

 אביתר בדיזל
 גנז המדינה

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

 3084 ילקוט הפרסומים 4405, י׳ב באייר התשנ־ו, 1.5.1996



 (4) תיקים פליליים, עד 1980;
 (5) המרצות, עד 1985;

 (6) תיקי תנועה ברירת קנם או ברירת משפט כשהקנס
 שולם, עד ג99ו;

 (7) תיקי בקשות, חיפושים ומעצרים, עד 1991:
 (8) טפסים הוצאה לפועל: בקשת הקטנה או הנדלה של

 הקרן, עד 993 ו-,
 (9) עיכוב הפעלה וביטול הליכים, עד 992ו-,

 (10) בקשות לסגירת תיק, עד 993ו;
 (11) העבדות לביצוע הליכים, עד 1992;

 (12) דוחות, עד 1992.
 י״ג בניסן החשנ־ו(2 באפריל 1996)

 נחמ 3-82)
 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי*ג-1953

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקני•, התשי־ג-1953י, אני
 מודיע כי מבון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו

 לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים אלה:

 רדי 462 - הספקה מרכזית של גזים פחמימניים מעובים
 (גפ״מ) לבניינים שאינם בניינים לתעשיה, למלאכה או
 לחקלאות, ממרס 1996; בא במקום המהדורה מיוני

 1970 וגליון התיקון מיוני 971 ו-,
 ת׳׳י 579, חלק 3 - מערבות סולאריות לחימום מים: בדיקות
 תרמיות לקולטים שטוחים, ממרס 1996; בא במקום

 המהדורה ממרס 1979;
 ת״י 1205.5 - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות
 שרברבות: מקלטים, ממרס 1996; בא במקום המהדורה

 מאוקטובר 1986;
 ודי 1284, חלק 1 - דרישות כלליות לבפפות, ממרס 1996-,
 בא במקום ת־׳י 1284 מדצמבר 1989, תיי 1284, חלק 1

 מספטמבר 989ו ותיקון הטעות ממאי 1990;
 ת׳י 1284, חלק 2 - כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות(חום או
 אש או שניהם), ממרס 1996־, בא במקום ת־י 1284, תיי
 1284, חלק 1 מטפטמבר 989ו ותיקון הטעות ממאי

;1990 
 ת״י 1284, חלק 3 - כפפות מגן נגד פגיעות מכניות, ממרט
 1996; בא במקום ת׳י 1284, ת־י 1284, חלק 1

 מספטמבר 1989 ותיקון הטעות ממרס 1990;
 ת־׳י 509 ו - תריסי רפפה, שמסגרותיהם עשויות מתכת,

 ממרס 996ו,
 ז ס־ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמ׳ 2; התשל־ט, עמ׳

.34 

, אני מודיע כי בית משפט השלום בהרצליה הגיש  1986י
 בקשה לביעור תיקי הוצאה לפועל שנסגרו, מהשנים 1980-

 ו199.

 י׳ג בניסן התשנ׳ו(2 באפריל 996ו)
 (חמ 3-82)

 אביתר פרמל
 ננז המדינה

 הודעה על הנשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי

 בתי-משפט ובתי-דין דתיים), התשמ*ו-986 ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט ובתי-דין דתיים), התשמ׳ו-
 986 ו י, אני מודיע כי בית משפט השלום בנהריה הגיש

 בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 (1) תיקי בקשות שונות ומעצרים, משנת 1991;
 (2) תיקי ברירות קנט, משנת 1993;

 (3) תיקים בענין חוקי עזר עירוניים, מהשנים 1991-1990
 (יבוערו בסוף 1996);

 (4) תיקים פליליים, מהשנים 1981-1980 (יבוערו בסוף
;(1996 

 (5) תיקי תביעות קטנות, משנת 1992;
 (6) תובענות כספיות שבהן ניתן פטק הדץ בהעדר הגנה,

 משנת 992 ו-,
 (7) תובענות כטפיות שנמחקו, משנת 1992;
 (8) תובענות אחדות, מהשנים 1985-1984;

 (9) תיקי הוצאה לפועל שנסגרו, מהשנים 1994-1992-,
 (10) פרוטוקולים והחלטות ראש ההועל״פ, עד 1994;

 (11) טופסי העברת הליך, עד 1992.
 י״ג בניסן התשנ״ו(2 באפריל 1996)

 (חמ 3-82)
 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי
 בתי-משפט ובתי-דין דתיים), התשמ־ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי-המשפט ובתי-דין דתיים), התשמ־ו-
, אני מודיע בי בית משפט השלומ בנתניה הגיש  1986 י

 בקשה לביעור חומר ארכיוני במפורט להלן:

 (ו) תיקי הוצאה לפועל סגורים, עד 1994;
 (2) תיקים אזרחיים, עד 1985;

 (3) תיקי תביעות כספיות בהעדר הגנה, עד 992ו:

 ו קית התשמ־ו, עמ׳ 1342.

 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ״ו, 996ו.5.ו 3085



 הודעה בדבר אישור שינוי לתכנית מיתאר מחוזית
 למחוז המרכז

 לפי חוק התכנון והבניה, התשביה-965 ו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו 1 (להלן - החוק), כי המועצה
 הארעית לחכנון ולבניה החליטה לאשר את תכניה המיתאר
 המחוזית מחוז המרכז מסי תממ/3, שינוי מסי 5 - אזור

 תעסוקה ברקת.

 התכנית הופקדה, בהתאם לסעיף 88 לחוק, ביחד עם
 התשדיטים המצורפים אליה. ההודעה על הפקדת שינוי מס׳
 5 פורסמה בילקוט הפרסומים 4320, התשנ״ה, עמי 4086,

 ביום כ־ב בתמוז התשנ״ה (20 ביולי 1995).
 התכנית האמורה, בצורה שבה המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה אישרה אותה, נמצאת במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמינהל התכנון,

 משרד הפנים, קרית בן-גוריון, ירושלים.
 בל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י־א בניסן התשנ־ו(31 במרס 1996)

 (חמ 3-697)
 עמרם קלעג׳י

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

 הודעה בדבר אישור שינוי לתכנית מיתאר מחוזית
 למחוז הדרום

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-11965 (להלן - החוק), כי המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה החליטה לאשר את תכנית המיתאר
 המחוזית מחוז הדרום מס׳ תמכמ4, שינוי מס׳ 5 ו - אזור

 תעשיה בית הגדי.
 התכנית הופקדה, בהתאם לסעיף 88 לחוק, ביחד עם

 התשריטים המצורפים אליה. ההודעה על הפקדת שינוי מם׳.
 5ו פורסמה בילקוס הפרסומים 4322, התשנ־ה, עמ׳ 68ו4,

 ביום ב־׳ח בתמח התשנ־ה (26 ביולי 995 ו).
 התכנית האמורה, בצורה שבה המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה אישרה אותה, נמצאת במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ובמינהל התכנון,

 משרד הפנים, קרית בן-נוריון, ירושלים.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים זבשעות שהמשרדים האמזדים פתוחים לקהל.
 י־א בניסן התשנ־ו(31 במרס 1996)

 (חמ 3-697)
 עמרם קלענ׳י

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולהבניה

 1 ם־ח התשב׳׳ה, עמי 307: התשנ״ה, עמי 450.

 ת־י 1733, דולק 1.2 - ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני
 שריפה: בחירתו של ציפוי מינרלי מותז והתקנתו,

 ממרס 996 ו־,
 ת־י 1747 - לוחות פח דמוי רעפים לחיפוי גגות, ממרס

;1996 
 ת־י 1905 - אפודזת הצלה, ממרס 1996;

 ת׳׳י 913ו - לוחות כפיסי עץ מכוונים(OSB), ממרס 1996-,
 ת״י 1258, חלק 3 - ביגוד מגן - הגבה מפני כימיקלים נוזליים
- שיטת בדיקה: עמידות חומרים בחדירת נוזלים, ממרס

;1996 
 תיי 999 ו - שקים ושקיות מפוליאתילן שפניעתם בסביבה

 פחותה (מוצרים ־ירוקים״), ממרס 1996-,
 ת־י 2207 - תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש

 אזרחי, ממרס 996ו.
 כיד באדר התשניו(5ו במרס 996ו)

 (חמ 3-96)
 אליהו הדר

 המנהל הכללי של מכון התקני• הישראלי

 אכרזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשייג-1953

 בהתאם לסעיף 6נב) ו-8(ה) לחוק התקנים, התשי־ג-
 1953' (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה ששר
 התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה)
 לחוק2, אני מודיע כי מבון התקנים הישראלי שינה את

 התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת־י 139 - גוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתסיים
 לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 990 ו וגליון התיקון
 ממרס 1992, על-ידי פרסום גליון תיקון מסי 2 ממרס

;1996 
 ת״י 562, חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים
 מםויימים, מדצמבר 1990, על-ידי פרסום נליון תיקון

 מסי ו ממרס 1996.

 גליונות התיקון יופקדו במקומות כאמור בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוס

 הפרסומים 2223, התשל־ו, עמי ו87ו.

 כ־ד באדר התשנ־ו(5ו במרס 1996)
 (חמ 3-95)

 אליהו הדר
 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

 1 ס־ח התשי־ג, עמ׳ 30; התשליט, עמי 34.

 2 י״פ התשי־ג, עמי 719.

 3086 ילקוט הפרסומים 4405, ייב באייר התשנ״ו, 1.5.1996



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

 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשליו-
, מינתה מועצת עירית קרית-ים, בישיבתה מיום כיח  1976 ו
 בתמוז התשנ־ד (7 ביולי 1994), ועדת ערר לעניין החוק

 האמור בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
 בנימין פרסמן - יושב ראש-,

 פלג ישראל ־ חבר-,
 בר-ששת ויקטור, עו־ד - חבר.

 ר בניסן התשנ״ו(26 במרט 996ו)
 (חמ 5-265)

 שמואל סיסו
 ראש עירית קרית-ים

 מינוי מנהל ארנונה

 לפי חוק הרשויות המקומיות(ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל־ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק,
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל־ו-*97ו , מינתה המועצה האזורית מסה אשר,
 בישיבתה מיום ז׳ בסיון התשניה (5 ביוני 1995) את ריאה

 פלדמן למנהל ארנונה לענין החוק האמור.
 ב״ה בניסן התשניו(14 באפריל 1996)

 (חמ 3-265)
 יהודה שביט

 ראש המועצה האזורית מסה אשר

 מינוי מנהל ארנונה

 לפי חוק הרשויות המקומיות(ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל׳׳ו-
, מינתה עיריית מעלות-תרשיחא בישיבתה מיום י״ד  *97 ו י
 באב התשנ״א (25 ביולי 1991) את פואד אנדראום למנהל

 ארנונה לעניין הח1ק האמור.

 ט״ו באב התשג׳א (26 ביולי 1991)
 (חמ 3-265)

 שלמה בוחבוט
 ראש עירית מעלות-תרשיחא

 1 ס־ח התשל־ו, עמי 252.

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

 כללית), התשל־ו-976ו
 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-
 1976 י, מינתה הועדה למילוי תפקידי עיריית בני-ברק,
 בישיבתה מיום ט־ו באב התשנ׳׳ה (11.8.1995) ועדת ערר

 לעניין החוק האמור, שהרכבו כדלקמן:

 אביעזר ארליך - יושב ראש-,
 אברהם פינקלשטיין - חבר-,

 בנימין קרניאל - חבר.

 ר בניסן התשנ״ו(26 במרס 996ו)
 (חמ 5*3-2)

 עמוס מד-חיים
 יושב ראש הועדה למילוי תפקידי

 עיריית בני-ברק

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

 כללית), התשל״ו־1976
 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-
 1976', מינתה מועצת עירית גבעתיים, בישיבתה מיום י׳־ב
 באייר התשנ־ד (21 באפריל 1994), ועדת ערר לענין החוק

 האמור בהרכב של שלושה חברים כלהלן:

 רפאל גמליאל - יושב ראש;
 דב ישכיל - חבר•,

 מנשה ענבר - חבר.
 י״ב בשבט התשנ־׳ד (21 באפריל 1994)

 (חמ 3-265)
 אפי שטנצלד

 ראש עירית גבעתיים

 מינוי מנהל ארנונה

 לפי תוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל״ו-976ו

 בהתאם לטעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על
 קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976י, מודיעה מועצת
 עיריית טבריה כי בישיבתה מיום ב־א בחשון התשנ״ה (14
 בנובמבר 1995) מינתה למנהל ארנונה את משה עבו, ת״ז

 005908207, לענין החוק האמור.
 ד בניסן התשנ׳׳ו(27 במרס 1996)

 (חמ 3-265)
 יוסי פרץ

 ראש עירית טבריה
 י ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ־ו, 1.5.1996 3087



 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים(הוראת שעה), התשכ־ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים ציבורים (הוראת שעה), התשכ״ד-964וו, אני מאשר כי בנינים
 שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה או שנרכשו על ידי המדינה, ובנייתם החלה לפני ביס בטבת התשנ־ה (1

 בינואר 1995) על המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט התכנית, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקות חלקי חלקה מס׳ תוכנית

 48, 61, 68־71, 78, 8ו/2/05
96 ,90 ,87 ,82 ,81 ,79 

,58 ,57 ,57 ,56 ,9-7 
,121-119 ,115 ,114 ,64 
151 ,149-147 ,125-125 

,60-49 ,4-1 
,84 ,83 ,67-63 
94-91 ,88 ,86 
,63 ,62 ,56-38 
122 ,117 ,116 

11197 

11198 

 חיפה, רמת אלון

, דו/2/05 S 5 7 - 3 , 57, 58 , 9 ־ 7 
,93 ,92 ,90 ,65 ,64 
,101 ,100 ,97 ,96 

,109 ,108 ,105 ,104 
,125-123,115 ,114 
153-1S1 ,149-147 

,102 ,98 ,97 ,95 ,95 
103 

,34-10 ,6-1 
,87-66 ,61-59 
,150 ,113-110 

254 

,94 ,92-1 
119-104 

11198 

11199 

 חיפה, רמת :מלון

 דימונה 39522 9
 ראשון-לציון 5036 84
 שדרות 2481 41

 בית שאן 22913 61, 65, 66, 68
,156-119 
153-145 

 חצור 13856

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 י־א בניסן התשנ־ו(31 במרט 1996)
 (חמ 3-74)

 איתן לחובסקי
 סנן מנהל אגף הפרוגרמות

 משרד הבינוי והשיכון
 1 םיח התשב׳׳ד, עמי 52; התשג־ד, עמי 147; י״פ התשנ״ה, עמי 1646.

 2. ביום כ־ד בשבס התשנ״ו (14 בפברואר 1996) ניתן
 לעומר מחאמיד, שכונת עין גיראר, אום-אל-פחם,
 רשיון מם׳ 2356, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה,

 להוציא לאור עתון בשפה הערבית בשם ״אל ג׳אמעה״,
 אשר ידון בנושאי תרבות, ספרות, חברה וטפורט, ייערך
 בידי מחאמיד עומר ויודפם בבית רפוס ״אלנור׳, אום

 אל-פחס.

 ב־א באדר התשנ־ו(12 בפברואר 1996)
 (חמ 5-75)

 רב גזית
 מנהל המינהל לרישוי

 ולשירותי חירום במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתון
 לפי פקודת העתונות

 נמסרת בזה הודעה, בי -
וו בפברואר 1996) ניתן  1. ביום כיא בשבט התשנ־ו (
 ליוסף צרפתי, רח׳ שדר 808/23, אור-עקיבא, רשיון
 מם׳ 2354, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה, להוציא

 לאור עתון בשפות העברית, רוסית ואנגלית בשם ״אור
 השומרון״, אשר ידון בנושאים ציבוריים, דתיים,
 חברתיים, ייערך בידי יוסף צרפתי ויודפס בבית דפוס

 ״איכות״, רח׳ הרברט סמואל, חדרה.

 3088 ילקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשנ־ו, 1.5.1996



 שינוי מס׳ 2/90 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 2044, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4324, התשנ־ה,
 עמ׳ 4237 (להלן - התכנית), מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים (להלן ־ הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור,
 ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה.כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 קרקע בירושלים, רמות, מתחם 02, כמפורס להלן:
 נוש 30725, ח־ח 50 (מגרש מם׳ ו לפי התבנית),
 כמםומן בצבע חום מותחם בקו חום כהה בתשריט התכנית

 המאושרת.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין מ בשעות העבודה

 הרנילות.
 ד׳ בניסן התשנ־ו(24 במרס 1996)

 (חמ 3-2)
 אהוד אולמרט

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

 הודעה לפי סעיפים s ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור), 945 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-1965י, ובהתאם לתכנית מם־ 856 תיקון
 מם׳ 2 שנת 1955 לתבנית מס׳ 688, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 765, התש־ך, עמי 1494 (להלן -
 התבנית), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור ובי הועדה

 מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע.לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורועה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרעאה על

 1 סיח התשב־־ה, עמי 507.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לערבי ציבור), 943 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה־965ו

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-11965, 1בהתאם לתכנית מס־ 2935ב׳,
 שינוי מס־ 9/91 לתכנית המיתאר המקומית לירושלים,
 ושינוי מם׳ 1/91 לתבניות מם׳ 2024 ומס׳ 2935א׳, שהודעה
 בדבר אישורה פורטמה בילקוט הפרסומים 3932, התשנ׳ב,
 עמי 3ו2 (להלן - התכנית), מוטרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור,
 וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעעמו זכות או סוכת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
 ־ בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לטעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לערכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 קרקע בירושלים, כמפורט להלן:

 גוש 30422, ח־ח 2,- גוש 30425, ח״ח ו, 2; נוש 30424,
 ח־ח 1, 2¡ גוש 30427. ח־ח ו, 3 (הידועים גם כמגרשים 40,
 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 לפי התבנית),
 במסומן בעבע חום מותחם בקו חום בהה בתשריט התכנית

 המאושרת.
 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ד׳ בנימן התשנ״ו(24 במרס 996ו)

 (חמ 3-2)
 אהוד אולמרט

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף טמבותה לפי טעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-11965, ובהתאם לתכנית מם׳ 4176,

 ס״ח התשב־ה, עמי 307.

 ילקוס הפרסומים 4405, י״ב באייר התשנ־ו, 996ו.5.ו 3089



 לערכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 64 ו 6, חלקה 297 (מקודם חלקה 5), בשסח של
 2,735 מיד, בהתאם לתשריט, בשהשטח המופקע מותחם בו

 בעבע אדום.

 העתק התשריט מופקד במשרת הועדה, שד׳ בן-גוריון
 68, ובאגף נכטי העיריה, ככר יעחק רבין, תל־אביב-יפו, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 י׳נ בניסן התשנ־׳ו(2 באפריל 996ו)

 (חמ 3-2)

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

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור), 943 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשכיה-1965
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הרעליה (להלן - הועדה) לפי סעיפים 189 ו-90ו
 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית
 בנין ערים מס׳ הר/776ו, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3820, התשנ־א, עמי 647, נמסרת בזה
 הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוטפת דרושים לועדה
 לחלוטין לערכי עיבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת המקרקעין האמורים.

 בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורועה לקבל פיעוי על כך, נדרש
 לשלוח לועדה, תוך חודשיים מיום פרםום הודעה זו
 ברשומות, הרעאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
 במקרקעין האמורים, בעירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
 את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקטי רישום המקרקעין
 והודעה המפרטת לטעיפיהס את הפיעויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לערבי ציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהן.

 תוספת
 נוש 6424, ח־׳ח 56, ברח׳ דעה סנש, הרעליה, בשטח של

 4ו9,0 כדר בערך.

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בעירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישבו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לערבי עיבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 נוש 30035, חלקות ו2, 22, 23, ח׳ח 20, 56, ירושלים,

 בממומן בצבעים אדום וירוק בתשריט התכנית המאושרת.

 העתק :תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ד׳ בניסן התשניו(24 במרס 996ו)
 (חמ 3-2)

 אהוד אולמרט
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכבון ולבביה ירושלים

 הודעה לפי סעיפים 5 ו~7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 943 ו

 וחוק התכבון והבביה, התשכ־ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965ו, ובהתאם לתבנית 466 - מרכז
 אזרחי ומסחרי באדמות מעבר לנחל איילון - חלקי בושים
 30ו6, 33ו6, 34ו6, 63ו6, 6164, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 857, התשכ־א, עמ׳ 1590,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
 (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לעיריית תל-אביב-יפו (להלן - העיריה) לחלוטין
 לצרבי ציבור, ובי העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיעוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישבו
- בפבקםי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לטעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הםבום הבתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן במנורת בזה הודעה, בי העידיה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 1 ס־ח התשכ׳ה, עמ׳ 307.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 945 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשכיה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳
 כס/23/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוס
 הפרסומים ו330, התשמ״ו, עמ׳ 1379, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה כפר-סבא (להלן - הועדה), הודעה
 בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הםכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 קרקע בגוש 7620, במפורט להלן:

 שטח החלקה שטח הפקעה
 חלקה במ״ר במ״ר בערך

 212 1,054 5 ו
48 1,003 213 
45 979 214 
48 1,113 215 
9 931 216 

39 984 268 
38 1,102 269 
45 1,121 270 
39 1,072 271 

 יעוד הקרקע: דרך.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-
 סבא וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ח׳ בניסן התשנ״ו(28 במרס 1996)
 (חמ 3-2)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר־-סבא
 י ס־׳ח התשכ־ה, עמ־ 307.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית הרצליה
 ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בניסן התשנ־ו(24 במרס 996 ו)
 (חמ 3-2)

 אלי לנדאו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-11965, ובהתאם לשינוי תוכנית מיתאר
 מקומית מם׳ טר/3002, שהודעה על אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4208, התשנ׳ד, עמי 2975, נמסרת בזה
 הודעה, בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אל-טירה (להלן - הועדה)
 לחלוטין, והועדה סבורה בי בגלל הוראותיו של טעיף 20
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2, אין
 פיצויים או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה

 קרקע.

 כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
 כאמור ורוצה לקבל פיצויים על בך, בין מכוח זכות ובין
 מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
 מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, לא יאוחר מחודשיים
 מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות, הרצאת דברים
 על זכותו או על טובת ההנאה שלו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום בספרי רישום
 המקרקעין - אם ישנו - והרצאת דברים על כל תביעת
 פיצויים שהגיש המפרטת לסעיפיה• את םבום הפיצויים
 הנתבע, ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם סבל אם לא
 ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות התומכות

 בטענה כי ייגרם סבל.

 כן נמטרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע, הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
 שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה כי כל אדם שיש לו

 חזקה בקרקע כאמור ימסור מיד את החזקה בה.
 תוספת

 גוש 7732, ח״ח 24-18.
 העתק התבנית מופקד במשרד הועדה וכל המעוניין

 דשאי לעיין בו בשעות שהמשרד פתוח לקהל.
 כיו באדר התשנ־ו(7 ו במרס 1996)

 (חמ 3-2)

 ת׳איד עבדאלחי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אל-טירה

 ו ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
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 בתוספת, שביחס אליה פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודה בילקוטי הפרסומים 4289, התשנ׳׳ה, עמי 6ו23, ו-
 4299, התשנ־ה, עמי 3013, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

 של עידית בפר-סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חלקי שטח החלקה שטח ההפקעה
 גוש חלקות במ׳ר במ׳׳ר בערך

42 1,474 10* 6431 
294 1,474 106 6431 

 יעוד הקרקע: דרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בפר-
 סבא ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 חי בניסן התשנ״ו(28 במרס 1996)
 (חמ 3-4)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בפר-םבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשב׳ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
 בס/6/1ו, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2735, התשמ־א, עמי 2535, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה כפר-םבא (להלן - הועדה), הודעה
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוםין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זבותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקמי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הםכום הנתבע בכל סעיף

 וטעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 קרקע בגוש 6428, במפורס להלן:

 סייח התשב״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳
 בס/1/1 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1636, התש״ל, עמ׳ 2280, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר-םבא (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4365, התשב״ו, עמ׳ 033ו, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית כפר-סבא מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 קרקע בגוש 7598, כמפורט להלן:

 שטח החלקה שטח הפקעד
 חלקות במ־׳ר במ׳׳ר יעוד הקרקע

 54 4,600 940 דרך ומגרש מיוחד
 60 2,470 2,470 דרך ומגרש מיוחד

 61 2,240 1,250 מגרש מיוחד

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-
 סבא וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ז׳ בניסן החשנ־ו(27 במרס 0996

 (חמ 3-4)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר-סבא

 1 ס־׳ח התשב־ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תום׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 כס/14/1/א׳ (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוס הפרסומים 3217, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בפר-סבא (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה}, כי הקרקע המתוארת

 1 סייח התשכ־ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 21945 (להלן - הפקודה),
 בי המקרקעין המתוארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5452,
 התשמ״ז, עמ׳ 1687, תהיה לקביעה הגמור והמוחלט של

 עירית עבו מיום פרטום הודעה זו ברשומות.

 תוםטת

 גוש 8056ו, חלקה 9, כמםומן בתשריט.

 העתק התשריט האמור מופקד במחי רישוי ובניה
 בעירית עכו וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״א באדר התשנ־ו(12 במרס 1996)
 (חמ 5-4)

 אלי דה-קםסרו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבבון ובניה עבו

 2 עיר 1945, תום׳ 1,עמ־ 52.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכבון והבביה, התשביה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965י, ובהתאם לתבנית תרשיצ 17/1/
 ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילק1ט הפרסומים 1251, התשכ־ו, עמ׳ 914, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה (להלן - הועדה),
 בהתאם לטעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4278, התשנ־ה, עמ׳ 1672,
 תהיה לקניינה הנמור והמוחלט של עירית עפולה מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 17763 (בוש ישן 17025), חלקה 92.

 העתק התבבית מופקד במשרדי הועדה בעפולה ובל
 המעוביין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ב בניטן התשניו(1 באפריל 1996)
 (חמ 3-4)

 צדוק נאוי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עפולה

 1 ם־ח התשביה, עמי 307.

 2 עיר 1943, תום׳ ו, עמי 32.

 שטח הפקעה
 במ־ר בערך

 שטח החלקה
 חלקה במיר

60 790 92 
56 751 93 
56 750 94 
55 750 95 
57 751 96 
56 760 97 
38 755 98 
56 750 99 
56 750 100 
56 750 101 
56 750 102 
58 750 103 

104 751 104 
71 750 105 
71 750 106 
72 750 107 
73 752 108 
65 750 109 
57 753 110 
56 750 111 
56 750 112 
56 750 113 
65 851 114 

 היעוד: דרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-
 סבא וכל המעוביין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כיב בביסן התשב־ו(11 באפריל 996ו)
 (חמ 3-2)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכבון ולבביה כפר-םבא

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבביה, התשביה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו-90 ו לחוק התבבון
 והבניה, התשכ־ה-965וי, ובהתאם לתבנית בבין עיר מס׳
 1619, שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 1033,
 התשל׳׳נ, עמ׳ 2035, מצהירה בוה הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עבו(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת

 1 ם׳׳ח התשכ״ה, עמ׳ 507.
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 הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מובנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו אד על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי ד!רישום ־ אס ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהס את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 נוש ו 638, חיח 88. פתח-תקוה, בשטח של 18 מ׳ר,

 לדרך.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י־א בניסן התשנ״ו(31 במרס 1996)
 (חמ 3-2)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי עיבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965ו, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ פת/5/179, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3126, התשמ־ה, עמ׳ 403, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור דבי הועדה מובנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בדרש לשלוח לועדה,
 תרך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירדף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לטעיפיהם את
 הפיצויים שהדא תובע דחישדב הסכום הנתבע בכל סעיף

 רסעיף.

 1 ס׳׳ח התשב״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשביה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965וו, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס־ פת/2/703, שהודעה כדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3421, התשמ׳ז, עמ׳ 551, מוסרת בזה
 הועדה המקדמית לתבנרן ולבניה פתח-תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לערכי עיבור, ובי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורועה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרעאה על
 ובותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בעירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישרב הסברם הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, בי הרעדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, דהועדה מודה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6375, דדח 49, פתח-תקוה, בשסח של 406 מ״ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 י־א בניסן התשנ־ו(ו3 במרס 996ו)

 (חמ 3-2)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 1 םיח התשב־ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־׳ה־1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965ו, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקדמית מס׳ פת/2ס12, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסיסים 1100, התשב״ד, עמי 1775, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה (להלן -

 ו ס׳׳ח התשב־ה, עמ׳ 307.
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 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרנילות.
 י״א בניסן התשנ־ו(31 במרס 1996)

 (הכל 3-2)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 הודעה לפי סעיפים s ו-7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 דלפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-11965, ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/2000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4004, התשניב, עמי 3167, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פדםום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לדבשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 חוטפת

 גוש 6389, ח־ח 1, פתח-תקוה, בשטח של 388 מ־ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ר בניטן התשנ׳ו(26 במרט 996ו)
 (חמ 2־5)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 1 ס־ח התשכ׳׳ה, עמי 307.

 כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 גוש 6371, ח־ח 236, פתח-תקוה, בשטח של 20 נדר,

 לדרך.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י־א בניסן התשג״ו(31 במרס 1996)
 (חמ 3-2)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציב1ר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965וי, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/6/1236, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוס הפרסומים 2664, התשמ׳א, עמ׳ 176, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור, וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות אד טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישדב הטבום הנתבע בבל טעיף

 וטעיף.

 כן נמטרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחדף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 6373, ח*ח 26ו, פתח-תקוה, בשטח של 180 מ־ר
 לדרך ו-155 מ־ר לשב״צ.

 1 ס׳ח התשביה, עמ׳ 307.
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 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה־ באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 202דו, ח״ח 30, 28;

 גוש 17201, דדח 43, 26, 17, 15,16, 14, 3ו, 2ז, וו, 0ו,
 55 נדרך^

 גוש 17200, חיח 14, 11,13, 10, 4, 3, 2, 1.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בטבריה ובל

 המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרנילות.
 ה׳ בניסן התשנ־ו(24 במרס 1996)

 (חמ 3-2)

 ס׳ עבד אלוזק
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מיתאר מם־ ג/
 5216, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3724, התש־ן, עמי 853, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי(להלן - הועדה), הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או סוכת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, בדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף!

 בן במסרת בזה הודעה כי הועדה מתבוובת לקבות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצדבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 ם־׳ח התשב״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳
 פת/11/1272 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3863, התשב־א, עמ׳ 2045,
 מצהירה בדה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע
 המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 75ו4, התשניד,
 עמי 62וו, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתח-

 תקוה מיום פרטום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6326, ח״ח 201, פתח-תקוה, בשטח של 242 מ־׳ר.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח-
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 י״א בניסן התשב׳ו(31 במרס 996ו)

 (חמ 3-4)

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח-תקוה

 1 ס׳ח התשכ־׳ה, עמי 307.

 2 עיר 943ו, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965י, ובהתאם לתבנית מיתאר מס׳
 ג/7033, שהודעה בדבר מתן הרשאה לתת לה תוקף
 פורסמה בילקום הפרסומים 4326, התשנ״ה, עמ׳ 4428,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 (להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה

 לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקמי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את

 1 ס׳ח התשביה, עמי 307.
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 דרושה למועצה המקומית רמת ישי לחלוטין לצרכי ציבור,
 ובי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע

 האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרטום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 וזבות השימוש בה.

 תוספת

 גוש 1184 ו, ח־ח 45ו (54 לשעבר), 146 (54 לשעבר),
.65 

 העתק התכניח מופקד במשרדי הועדה, רח׳ כרמל
 20/5, נצרת עלית, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו

 בשעות העבודה הרגילות.

 י־ג בניסן התשנ־ו(2 באפריל 1996)
 (חמ 5-2)

 ג׳אק לאדרו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר עתלית
 ג/555, שהודעה בדבר אישורה פורטמה בילקוט הפרסומים
 2415, התשל־ח, עמי 1262, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל (להלן - הועדה), הודעה בי
 המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדת לחלוטין
 למטרה ציבורית שלה נועדו בתבנית והנזכרת בסעיף 20
(להלן -  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943 ו 2
 הפקודה), והועדה סבורה בי בנלל הוראות סעיף 20 לפקודה
 אין פיצויים או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל

 אותם המקרקעין.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח
 זבות ובין מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
 פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, חרך חודשיים מיום

 1 ס־ח התשכ־ה, עבר 507.

 2 ע־ר 1945, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

 תוספת
 גוש 15510, חלקות 153, 152, 154, 151, ח־ח 40, 59,
,23 ,35 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,43 ,42 ,41 ,54 ,55 ,36 ,37 ,38 
,74 ,65 ,150 ,9 ,27 ,7 ,149 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,13 ,14 ,21 ,22 
,60 ,61 ,82 ,63 .84 ,85 ,66 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 

;89 ,87 ,64 ,56 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 
 גוש 15511, חלקות 183,178,177, ח״ח 169,127,182,

;166,131 ,167 ,130 
 גוש 15512, חלקות 140, 139, 138,136, 111,137, 146,
 143, 142, 57, 141, ח־ח 107, 108, 28, 127, 125, 121, 147,
,104 ,101 ,100 ,97 ,96 ,93 ,144 ,112 ,115 ,116 ,118 ,119 
,62 ,86 ,87 ,89 ,90 ,103 ,102 ,99 ,98 ,95 ,94 ,93 ,92 ,105 
,110 ,109 ,106 ,91 ,77 ,80 ,81 ,83 ,84 ,85 ,88 ,78 ,79 ,82 
,72 ,69 ,68 ,65 ,61 ,56 ,63 ,64 ,66 ,67 ,70 ,71 ,73 ,74 ,76 
,52 ,51 ,48 ,47 ,44 ,43 ,35 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,34 ,76 
,45 ,46 ,49 ,50 ,55 ,22 ,21 ,20 ,19 ,16 ,58 ,59 ,60 ,54 ,53 
,6 ,3 ,2 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,9 ,8 ,5 ,4 ,1 ,30 ,31 ,32 ,42 

;35 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,11,10 ,7 

 גוש 15513, חלקות 154,155,156,157,202,152, ח־ח
,50 ,49 ,48 ,36 ,204 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 60, 
,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,194 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 
,196 ,195 ,193 ,191 ,189 ,201 ,197 ,35 ,75 ,72 ,71 ,70 61, 

;198 ,203 ,199 ,200 ,147 ,148 ,149 ,146 ,192 ,190 ,188 
 גוש 4ו55ו, חלקות 65,14, ח־ח 64,15, 20,21, 61, 17,

; 1 6 , 68 
, I T n 175, 40, 170, 178, 37, 36, 35, 16, 22 ,15517 מש 

.21 
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ יוחנן בן
 זכאי, טבריה, ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 כיב בניטן התשנ־ו(וו באפריל 996ו)
 (חמ 5-2)

 ם׳ עבד אלחק
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הבליל המזרחי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1945

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים (להלן - הועדה), לפי סעיפים 89ו ו-
, ובהתאם  90ו לחוק התכנון והבניה, התשכיה-1965 ן
 לתכנית מס־ ב/6659 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4500, התשנ־ה, עמי
 3044, נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 1 ם״ח התשב־ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשנ׳׳ו, 996ו.5.ו 3097



 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
 בה.

 תוספת

 גושים חלקי חלקות

;30 ,29 ,28 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 8705 
,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,24 ,23 8704 

;39 
;16,14,13,12,10 ,9 8701 

;29 ,27 ,5 20365 
;5 ,1 12237 

.1 12238 
 שסחים המסומנים בצבעים אדום וחום בתשריט

 והמיועדים לדרכים.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ הבנים 7,
 חדרה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ביז באדר התשנ״ו(18 במרס 1996)
 (חמ 3-2)

 אילן שדה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מנשה-אלונה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציב1ר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965וו, ובהתאם לתבנית אפ/000ו,
 שהודעה בדבר אישורה פורטמה בילקוט הפרסומים 3687,
 התשמ־ט, עמ׳ 3841, ובהתאם לתבנית אפ/1005, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3828, התשנ־א,
 עמי 876 (להלן - התכניות), מוטרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קסם (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוסין לערבי ציבור
 וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישבו
- בפבקטי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 ז ם־ח התשכ־ה, עמי 307.

 פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו ־ בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע והסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם
 נתבעים פיצויים מנימוק שיינרם סבל אם לא ישולמו
 פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות התומכות בסענה בי

 ייגרם סבל.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשם, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.
 תוספת

 גוש 0539ו, חלקות 38, 19, בשטח של 4.128 מ־ר.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בורי 2,
 חיפה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות ובימים

 של קבלת קהל.

 י״א בניסן התשנ׳ו(31 במרמ 1996)
 (חמ 3-2)

 מרדכי עמר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי עיבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכבון
 ולבניה מנשה אלונה (להלן - הועדה), לפי טעיפים 189
 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965 י, .ובהתאם
 לתבנית מפורטת מ/במ/201אי - חריש (להלן - התבנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרטומים 94 ו 4,
 התשב״ד, עמי 2392, נמסרת בזה הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור
 ובי הועדה מובבה לישא ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורועה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פדטום הודעה זו ברשומות, הרעאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בוה

 ס־ח התשב־ה, עמי 307.
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 חלקות מגרש השטח בנדר היעוד
 20, ו22,2 191 2,034 דרך
 44,12,11,9 »1 6דו,2 דרך
 12 195 25 דרך

 העתק התבניות מופקדות במשרדי הועדה בכפר קאסם
 ובל המעונין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה.

 ט־ו בטבת התשנ׳ו(1 בינואר 996ו)
 (חמ 3-2}

 מוטי אדרי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קטם

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור}, 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-5*9ו
 בתוקף סמכותה לפי טעיפים 89 ו ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה־965וי, ובהתאם לתכנית מס׳ ש/356,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4100,
 התשניג, עמ׳ ו228, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה השומרון (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור
 וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעץ והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 קרקע בגוש 0398ו, בנ׳סר אל זרקא, במפורט להלן:
 ח־ח 140, מגרש צ-3; המיועד למבנה ציבור;

 ח״ח 64-58, 138-128, מגרש צ-2, המיועד למבנה
 ציבור.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה וכל המעונין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 א׳ בניסן התשנ״ו(ו2 במרט 996ו)
 (חמ 3-2)

 איתמר בר-עזר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה השומרון
 י ס״ח התשב״ה, עמ׳ 307.

 תוספת
 חלקות מנרש השטח במיר היעוד

 גוש 8887:
 64 860 דיר
 73 15 דרך
 74 14 דרך
ו י  75 49 ד

 גוש 8889:
 22 111 דרי

 23 1,246 בנין ציבורי
 גוש 8891:

 53 174 751 דרך
 גוש 8892:

 38 178 392 שצ־פ
 . גוש 8893:

 34 500 בריכת מים
 21 44 514 דרך למגרש

 טפורט
 19, 20, 21 161 5,663 אזור ספורט

 12, 42, 60 162 3,609 שצ״פ
 12, 43 163 2,239 של״צ
 13 164 2,179 של״צ
 5, 6 165 5,773 שציפ

 6 166 3,029 בית עלמין
 19 167 273 ח־ר
י י  4, 5 168 210 ד
ר י  4, 5 170 234 י
 5 169 186 דרך
 13, 43 171 991 דיר
 20, 43 172 799 דרך
 20, 43 194 200 דיר
ר י  10, 44 173 400 י
 10, 11 174 751 דרך
ר י  9 175 317 י
 42 176 233 דיר
 42 177 326 דרך
 3, 4, 5 180 229 דרך
 13, 14, 19, 43 182 242 דרך
 12, 43 183 407 דרך
 12, 43 184 217 דיר
 12, 43 192 1,089 דיר
 7, 8 185 165 דיר
 19 186 103 דרך
 8, 9, 42 187 4,184 דיר
 8, 11, 12, 43, 189 6,412 דרך

44 
 14, 15, 16, 190 3,672 דרך

 17, 9ו
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 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון
 המלבה 1, ירזשל׳ים, טלי 02-290222. המתננד ימציא העתק
 התנגדות! למשרדי הועדה המקומית יר1שלים, בכר ספרא 1,

 ק1מה 4, יר1שלים, טל׳ 76*297.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל 1לא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה־5*9ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ־תבנית מיתאר מקומית מט־ 4633׳, שינוי מס׳ 2/93
 לתנית מס׳ עמ/9 (העיר העתיקה וסביבתה) ושינוי מט׳

 2/93 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 2185.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, הרובע
 היהודי, רח׳ מעמדות ישראל מם׳ 2, חלק ממתחם תכנון
 מט׳ 02 שעפ־י תבנית מסי 85ו2, שטח בץ קואורדינטות
 אורך 172.100-172.090 ובין קואורדינטות רוחב
 131.335-131.325, הכל עפ*י הנבולות המטומנים

 בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה
 בחזית הצפונית של הבנין הקייס במפלם 0.00 לשם
 הרחבת הדירות הקיימות, בהתאם לנספח הבינוי
 ובהתאם לקיים בשטח; ב) קביעת שטחי הבניה

 המרביים בשטח ל-228 מ־ר.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4340, התשנ״ו, עמ׳ 84.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ו497־, שינוי מס׳ 95/ו

 לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 2696.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, גונן הי,
 רח׳ חננאל מס׳ 23, הכל עפיי הגבולות הממומנים

 בתשריט בקו בחול - גוש 30171, חלקה 11.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספות
 בניה לשם הרחבת דירות קיימות; ג) קביעת בינוי
 להעתקת גשר ומדרגות-, ד) הגדלת מםפר הקומות מ-2
 מעל לקומת מסד ל-4; ה) התרת שימוש בקומת מסד
 למגורים; ו) ביטול קווי בבין מאושרים וקביעת קווי בנין
 חדשים; ז) קביעת שטחי בניה ותוספות הבניה ל-9 ו.356
 מיר־, ח) קביעת הוראות בגין הריסת מחסן, נשר

 ומדרגות קיימים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4349, התשניו, עמי 406.

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
 (הודאת שעה), התש״ן~1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ד

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר דחיית תבנית
 נמסרה בזה ה1דעה, בהתאם לסעיף 5(7) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התשץ-1990, ובהתאם לסעיף
 17 ו לחוק התכנון והבניה, התשכיה-1965, בדבר דחיית

 ״תבנית מסי 21/במ/1/15־, שיבוי לתבנית מסי 21/במ/15.
 השטחיים הכלולים בתכנית ומקומם: שדרות - גוש

 1884, ח־ח 83.
 עיקרי הוראות התבנית: א) הנדלת שטח לאזור מסחרי,
 עיי שינויים ביעודי קרקע: ב) הגדלת שטחי בניה ושינויים

 במגבלות והנחיות בניה.
 ה1דעה על הפקדת התכנית פ1רםמה בעתונות ביום

 5.2.1993 ובילקוט הפרסומים 4086, התשנ־ג, עמ׳ 1772.
 כ׳׳ו בניטן התשנ־ו(15 באפריל 1996)

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז הדרום

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-965ו
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו (להלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה ירושלים, מופקדת ׳תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 4852׳, שינוי מסי 37/95 לתכנית המיתאר

 המקומית לירושלים מס־ 2*.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 קרית משה, שד׳ המאירי, הכל על פי הנבולות הממומנים

 בתשריט בקו כחול - נוש 30153, חיח 38.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי יעוד מדרך ציבורית
 לאזור מטדורי מיוחד; ב) קביעת הוראות בגין הריסת קיוטק
 והקמת קיוסק חדש במקומו: ג) קביעת בינוי, בהתאם לנטפח
 בינוי; ד) קביעת שטחי הבניה להקמת קיוסק ל-28 מ־ר; ה)
 קביעת קווי׳ בנין להקמת הקיוסק•, ו) קביעת הודאות בגין

 עצים לשימ1ר-, ז) איח1ד וחלוקה מחדש.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדיכו האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
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 קביעת אמצעים למניעת מסדרים וזיהום הסביבה בתנאי
 למתן היתרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3795, התשין, עמי 3777.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 תל-אכיב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל״
 אביב-יפו, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בבי-ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ׳תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ בב/583י, שינוי לתבנית מיתאר בב/05ובי

 ולתכנית מפורטת בב/77.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני-ברק, רח׳ שבזי
 פינת רח׳ אבן עזרא - נוש 6122, חלקה 342.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור מנורים נ׳
 לאזור מנורים מיוחד: בנין מנורים בן 4 קומות ובו 8 יח־ד (2
 יחי דיור לקומה}, בשטח עיקרי של 438.00 מ־ר ושטח שירות

 מעל הקרקע של 235.00 מ־ר.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4100, התשנ׳נ, עמ׳ 2277.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 תל-אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה במ
 ברק, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכבון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התבמן
 והבניה, התשכ־ה-1965 (להלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המחודת לתכבון ובמה מחוז תל-אביב, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה הרצליה, מופקרת ׳תכנית מיתאר
 מקומית מטי הר/902וי, שינוי לתבניות מיתאר מם׳ הר/

 1792 והר/255א׳.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הרצליה, רחובות
 ביליבסון, בוסל - גוש 6530, חלקות 58, 109-106, ח־ח 56,

 86, 110, 114, 139, 140, 155, 56ו, 72ו, 175.
 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מוקד עירוני למסחר
 ומשרדים המשולב בכבד עירונית המהווה סיומת צפונית
 לציר רח׳ בן גורמן ושד׳ חן, כל זאת עיי: א) שינוי יעוד
 שטחים מאזור מגורים מיוחד לאזור מסחרי מיוחד בו ניתן
 לבנות 2 קומות מסחריות מפולשות חלקית ועוד 9 קומות
 משרדים, וכן שני מרתפי חניה. 2,968 מיד שטחים עיקריים
 מתוכם 435 מ־ר שטחי מסחר ו-2,533 שטחי משרדים

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 3186א״, שינוי מם׳ 1/94
 לתכניות מיתאר מקומיות מס׳ 3186 ו-2909אי.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי
 ממילא, מלון ־פנינת ירושלים״, בין הרחובות יפו, כורש
 ושלמה המלך, הכל עפ״י הנבולות המטומנים בתשריט
 בקו בחול - גוש 30034, חלקה 81, ח־ח 90, 91; גוש

 30035, דדח 144.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מדרך לאזור
 מלונאות; ב) שינוי ייעוד משטח פתוח ציבורי לדרך, ג)
 קביעת שטח לדרך בשילוב מלונאות; ד) שינוי בינוי
 מאושר וקביעת בינוי חדש לבית המלון, בהתאם
 להוראות הבאות: 1) התרת בניה מעל למפלס רח׳

 שלמה המלך ומתחתיו•, 2) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי
 בנין חדשים בחזית הפונה לרח׳ שלמה המלך, 3)

 קביעת בינוי לתוספת קומה תת-קרקעית במפלס 66.00;
 4) קביעת מספר חדרי המלון; 5) הנדלת שטחי הבניה
 מ-15,300 מיד ל-16,288.96 מיד: 6) שינוי נובה הבניה
 מ-794.6 מ׳ ל-795.31 מ׳ מעל פני הים•, 7) שינוי
 כמפלסי הבינוי המאושרים; ה) קביעת הוראות ברבר
 ביצוע שינויים בהסדרי התנועה ברחי שלמה המלך
 ובדבר ביצוע פיתוח שסח בתחום הדרכים הגובלות
 בבית המלון; ו) ביטול קטע מרח׳ שלמה המלך

 המאושר: ז) איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4352, התשב־ו, עמ׳ 578.

 התכביות האמורות במצאות במשרדי הועדה המחוזית
 ירושלים, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובביה
 ירושלים, ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ב־בבניםן התשנ״ו(וו באפריל 996ו)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 מחוז תל-אביב

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מטי

 תא/595אי־.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב-יפו, בין
 הרחובות דרך פתח-תקוה, יצחק שדה, המסגר ורח׳ מסי
 1185 - גוש 7077, חלקות 5, 6, 7, 14, 17, 8ו: גוש 04ו7,

 חלקות 81, 82, ח־ח 78.
 עיקרי הוראות התוכנית: א) שינוי יעוד מאזור מסחרי
 ותעשיה ושטח לתכנון בעתיד לאזור מעורב למסחר, בידור,
 משרדים ומלאכה קלה: ב) לקבוע בינוי ותנאי בניה; נ)
 לבטל דרבים קיימות ו/או מאושרות ולקבוע דרכים חדשות:
 ד) לבצע איחור וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים־, ה)
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 עיקרי הודאות התבנית: א) שינוי מאזור מגורים א׳
 ושטח עיבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד ושטחים
 עיבורים פתוחים (באזורי מגורים מיוחד מותר לבנות
 27 יח״ד בבנינים בגובה 3 קומות + גנ מעל קומת
 עמודים מפולשת. נודל דירה ממוצעת 118 בדר}; ב)
 קביעת שטחים לערכי ציבור: ביטול הרחבת דרך
 והרחבת דרף, ג) קביעת הוראות בדבר דרכים; ד<
 קביעת לוח שטחי קרקע למצב המועע (טבלת חלוקת
 השטח וזכויות בניה}; ה} קביעת הוהאות בדבר זכויות
 בביה: ו) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בביה: ז)
 קביעת מועד לביעוע התכנית: ח) קביעת הוראות בדבר

 רישום שטחים•, ט) קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה;
 י) קביעת הוראות מיוחדות.

 הודעה על הפקדת התכבית פורםמה בילקוט הפרסומים
 4211, התשנ״ד, עמ׳ 3181.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ הר/ס186־, שיבוי לתבבית
 מיתאר מסי הר/253אי.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הרעליה, רח׳
 הנדיב - גוש 6525, חלקות 66. 77-74.

 עיקרי הוראות התכנית: א) לשנות יעוד מאזור בתי
 מלאכה ותעשיה קלה לאזור תעשיה מיוחד, לשם בניית
 בנין תעשיה מיוחד בגובה 16.5 מי: 3 קומות לתעשיה
 מיוחדת מעל קומת מסחר גבוהה עם בלריה ו-2 קומות
 מרתף. סך 167%, שהם 0,297.00 ו מ־ר בניה עיקריים
 ובהם 40% מסחר, שהם 2,466.40 מ־ר, ו-370% שטחי
 שירוח, שהם 22,614 מ״ר; ב) קביעת שטחים ציבוריים
 פתוחים, התווית דרכים והרחבת דרבים קיימות; ג}

 איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4306, התשנ־ה, עמי 3378.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 תל-אביב, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הרצליה, וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ב״ו בניסן התשנ״ו(5ו באפריל 996ו)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז תל-אביב

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 שינוי לתכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הרצליה החליטה על הפקדת תכנית הר/1942, שינוי

 לתכנית במתאר מס׳ 410א׳ ותכנית 1459.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר שמריהו,

 בבל שטח שיפוט המועצה המקדמית.

 המהווים שטחים עיקריים. בנוסף שטחי שרות בסך 2,200
 מ״ר ומרתפי• ב-4,000 מ״ר למרתפי חנייה: ב) ביטול רה׳
 ביליבסון והפיכתו לשצ־פ רלדרך משולבת כחלק מכבר
 עירונית שתשמש להולכי רגל, וחניה ציבורית תת קרקעית:
 ג) שינוי שצ־פ (חל׳ 58, 109, 172, 75ו) והפיכתו לחלק
 מהככר העירונית וחניה ציבורית תת-קרקעית, עפ״י תכי
 מרתפים הו־/000נ/מ - סה״ב שטחי שרות לחניה במרתפים
 כ-7000 מיר־, ד) קביעת שפפיים עם זיקת הנאה להולבי
 רגל; ה) קביעת לוח שטחים וזכויות בניה לגבי האזור
 המסחרי המיוחד; ו) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה;
 ז) קביעת מועד לביצוע התבנית•, ח) קביעת הוראות בדבר
 איחוד וחלוקה בהטכמת בעלים-, ט} הרחבת רח׳ בוסל מ-וו

 מ׳ ל-4.5ו מי.
 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להג׳יש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחה תל-אביב, רח׳ אחד העם 9, מבדל שלום, תל-אביב
 290ו6, טלי 93333ו03-5. המתנגד ימעיא העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המקומית הרצליה, רח׳ סוקולוב 22,

 הרעליה, טל׳ 545 ו 09-59.

 התננדוית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הונשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את

 הערבדדת שעליק היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הרעליה
 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבביה, הח.שביה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכניח. מיתאר מקומית מסי הר/908ו״, שיבוי לתכביות
 הר/38, הר/420ו ומיתאר הר/253אי.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הרצליה, עפובה
 לרח׳ הנדיב לאורך רחובות שד־ל ויוסף קארו בהרצליה

- נוש 6526, חלקות 59-49.
 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הוראות לאיחוד
 וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים: ב) שיבוי יעוד
 מאזור מגורים א׳ לדרך, לעורך הרחבת רח׳ שד״ל
 לקילדםק ברוחב 11 מ׳ והמשכו ל-8 מי; הרחבת רח׳
 יוסף קארו ל-וו מ׳־, ג) שיבוי יעוד מגרש B משטח
 פרטי ניתוח לשטח לבניבי ציבור ולשטח עיבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4343, התשנ״ו, עמ׳ 298.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ הר/793ו״, שינוי לתכנית
 מיתאר הר/399ובי והר/253אי.

 השטחים הכלולים בתכנית זמקזמם: הרצליה, רחובות
 דב הוז ובני בנימין - גוש 6526, ח־ח 17, 18, 20, 23,

 75, 76, 77, 76, 79, 80; גוש 6528, ח״ח 21.
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 שטח התכנית: 2.180 דונם.
 עיקרי הוראות התבנית: קביעת הוראות בדבר הקמת
 תחנת תדלוק ציבורית מדרגה א׳ עפ׳־י ת/מ/א 18 ללא

 שימושי קרקע נוספים.
 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להניש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה
 72404, טל׳ 08-270170. המתננד ימציא העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המקומית ראשון-לציון, רח׳ ז׳בוטינסקי 16,

 קומה ב׳, ראשון-לציון, טל׳ 03-9682727.

 התערות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה דרום השרון, מופקדת ״תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ שד/10/19״, שינוי לתכנית מס׳ שד/

.1000 
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר מל״ל - גוש

 6451, חלקה 38.
 עיקרי הוראות התבנית: 1) המרת שטח קרקע חקלאית
 לשטח למגורים לבעלי מקצוע; 2) המרת קרקע חקלאית
 לדרך-, 3) חלוקת שטח החלקה לשני מגרשים למנודים,

 בהטכמת הבעלים.
 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי טעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס 1, רמלה
 72406, טל׳ 70ו08-270. המתננד ימציא העתק'התננדותו
 למשרדי הועדה המקומית דרום השרון, כפר מל״ל 40600,

 טל׳ 09-906024.
 ההתנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הונשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמכת.
 כיו בניסן התשנ״ו(5ו באפריל 996ו)

 אהרון לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מטרת התבנית: שינוי הוראות בדבר אפשרות הוספת
 יחידת דיור באזור חקלאי ב׳.

 י״א בניסן התשנ״ו(31 במרט 0996
 אלי לנדאו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה הרצליה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי יהוד
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לטעיף 29 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מרחב יהוד החליטה על הפקדת ־תכנית מפורסת מס־ יד/

 מק/6136״, שינוי לתבנית מס־ יד/במ/2001.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד, רדז יהודה
. 7 A 51 הלוי - גוש , 6729חלקה 13, ח־ח 

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים,
 בהטכמת הבעלים, ללא שינוי בשטח הבולל של כל יעוד
 קרקע: ב) שינוי הבינוי וקווי הבניך, ג) שינוי מספר הקומות
 המותר כדלקמן: עד 8 קומות ע׳׳ע + חדרי גנ מעל לקומת

 חנייה במקום 7 קומות ע־׳ע + דירות גג.
 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתון, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 יהוד בעירית יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, טל׳ 282ו03-539.
 עותק מההתנגדות יועבר על ידי המגיש נם לועדת ערר

 מחוזית, רח׳ מוצקין 19, רמלה.
 ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הונשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ־ו בניסן התשנ״ו(15 באפריל 0996

 ורדה דם
 יושבת ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה יהוד

 מרחב תכנון מקומי ראשון-לציון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה ראשון-לציון, מופקדת ״תבנית
 מיתאר מקומית מס׳ רצ/ו/5/2/2ו״, שינוי לתבנית מס• רצ/

.2/2/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון-לציון - נוש
 6097, חלקה 80 ו.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד שטח כדי ליצור
 מנרש להקמת מלונית; ב) התווית המשך רה׳ סוטקין; ג)

 הקצאת שטח לאתר לבנין ציבורי לא מסחרי.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4316, התשנ־ה, עמי 3814.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965 (להלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה בערת, מופקדת ־תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/4ו89י, שינוי לתכנית מסי נ/6ו16.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נערת - גוש

 16543, ח־ח 70, 112.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים

 לאזור עיבורי פתוח ולאזור מסחרי.
 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז העפון, קרית הממשלה, נערת עילית 17000, טל׳
 06-508508. המתנגד ימעיא העתק התננדותו למשרדי
 הועדה המקומית נערת, עירית נערת, בצרת 16000, טל׳

.06-573504 
 התבגרות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הבמקות ובליווי תעהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמבת.

 מרחב תכנון מקומי בצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמטרת בזה הודעה, בהתאם למעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית, מופקדת ־תכנית

 מיתאר מקומית ממי ג/ו870־, שינוי לתכנית מט׳ נ/3057.
 השטחים הכלולים בתבבית ומקומם: בצרת עילית - נוש

 16547, חלקה 6, ח׳״ח 31; גוש 7533ו, ח״ח 2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) לתכנן ולשנות יעוד שטח
 השפ־פ לשטח תיירות, מלונאות ומסחר; ב) מתן הוראות

 בינוי ותנאים לפיתוח השטח ופיתוח הצומת.

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף. 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה חיפה, מופקדת תכנית מיתאר מפורטת הנקראת:

 יש/מק/22י״א, שינוי לתבנית ש/22, על תיקוניה־׳.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: זכרון-יעקב, הגבול
 הדרוס מערבי של שכונת נוה הברון ממערב לרח׳ הנוטרים
 ומדרום לרה׳ הכובשים - נוש 11318, ח־ח 907; גוש 1319 ו,
 חלקות 6, 8, ח״ח 9: נוש 11293, חלקות 7, 8, 9, 10, וו, 61,
 62, ח־׳ח 12, 13; גוש 11294, חלקות 49-4; גוש 11295,

 חלקות 48-5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים:
 ב) הרחבת דרך בתוואי מאושר בתבנית בת תוקף-, ג) הגדלת
 שטח שבקבע בתבנית בת תוקף לערבי עיבור: ד) שינוי בקווי
 בנין; ה) הקטנת השטח המותר לבניה למגורים והגדלה
 בהתאמה של השטח המותר למלובאות ונופש וזאת בשיעור
 שאינו עולה על 50% בכל יעוד קרקע; ו) שיבוי בהוראות

 בדבר נודל שטח מנרש שמותר להקים עליו בנין.
 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התננדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 השומרון, רח׳ המייסדים 54, זברון-יעקב 30900, טל׳
 06-391644. העתק ההתנגדות יומעא למשרדי הועדה
 המחוזית מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טלי

 6222 ו 04-86.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הובשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ו בניטן התשב׳׳ו(15 באפריל 1996)

 איתמר בר עזר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה השומרון

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, ה,־1שב״ה-965ו, בדבר אישור ׳תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/8628י, שינוי לתבניות מיתאר ג/851 וג/במ/
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נהריה - נוש

 18168, חלקות 3, 79, ח״ח 80.
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 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח למרכז אירועים,
 תיירות ושירותי דרך בעלי אופי של אירוח כפרי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורטמה בילקוט הפרסומים
 4558, התשנ־ו, עמ׳ 745.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המזרחי, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תבניות במתאר מקומיות
 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף דוו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נ/786די, שינוי לתבנית

 מם׳ נ/704.
 השסחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנאל - גוש

 15442, חלקה 52.
 עיקרי הוראות התכנית: לאפשר בניה בחלק העליון של
 החלקה על ידי שינוי יעוד שטח מנורים לאזור חקלאי

 ואזור חקלאי לשטח מגורים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4269, התשניה, עמי 1069.
 (2) ׳תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/6ו55י, שינוי לתכנית

 מס׳ ג/1230.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עילבון - גושים

 15408, 5424,15412,15411ו, חלקי נוש 15410.
 עיקרי הוראות התכנית: א) התוויתן של דרבים חדשות:
 ב) התוויתן, הרחבתן וביטולן של דרבים קיימות; ג)

 קביעת אזורי מגורים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4059, התשנ־נ, עמוד 482.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המזרחי, ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל׳
 06-508508. המתננד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית נצרת עילית, עירית נצרת עילית, נצרת

 עילית 17000, טל׳ 888ו06-57.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הונשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמבת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו נלהלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה הגליל המזרחי, מופקדת •תכנית

 מיתאר מקומית מט׳ ג/8790״, שינוי לתכנית מט׳ ג/6495.
 השטחים הבלולי• בתבנית ומקומם: בועינה גג׳ידאת -

 גוש 17547, ח־ח 12.
 עיקרי הוראות התכנית: לשבות יעוד מאזור מגורים א׳

 לאתר מבני ציבור וחניה ציבורית.
 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי טעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להניש התנגדות תוך חודשיים מיום פרמומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון זבניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 7000ו, טלי
 06-508508. המתננד ימציא העתק התננדותו למשרדי
 הועדה המקומית הגליל המזרחי, ת׳ד 455, גליל מזרחי,

 טבריה 01424, טל׳ 06-722764.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרבד
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה הנליל המרכזי, מופקדת ׳תכנית

 מפורטת מסי ג/9ו90י, שינוי לתכנית מסי נ/7720.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור ׳תבנית מיתאר מס׳

 ג/8846'.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר תבור - גוש

 7032ו, ח״ח 4.

 ילקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשנ־ו, 1.5.1996 3105



 קביעת הוראות בניה המסדירות מגורים ודרכים; ג) הצרת
 דרך לשם הגדלת מגרשי מגורים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4316, התשניה, עמי 3816.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 יזרעאלים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7 11 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳

 ג/8106־
 השסחים הכלולים בתבנית ומקומם: מירון - גוש
 13688, חלקות 11, 14, 33, 56, ח־ח 0ו, 12, 15, 21, 22, 26,

.70 ,66 ,63 ,35-34 ,32 31 ,2? ,27 
 עיקרי הוראות התכנית: הוספת חדרי כיתות לימוד
 באיזור המיועד למגורי הפנימיה והסגל במ2. •
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 ו5ו4, התשנ־ד, עמי 188.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מרום
 הגליל, ובל המעונין דשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי משגב
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמטרת בזד ה1דעה, בהתאם לטעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, ברבר אישור ־תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/8 ו 86׳, שינוי לתבניות מס׳ ג/5268, ג/3067

 ו-3408.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מנוף - גוש 7675ו,

 חלקה ו, ח־ח 2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תיחום שטח לפיתוח הישוב1
 מנוף, ב) קביעת אזורים לשימושים שונים-, נ) התווית רשת
 דרכים; ד) קביעת הוראות בניה למגורים, שטחי ציבור
 פתוחים, כבישים וחניות-, ה) קביעת תנאים, הנחיות ושלבים׳

 של פיתוח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4305, התשניה, עמי 3336.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח׳נין - נוש
 19279, ח־ח 8.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור
 מגורים א־.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התננדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, סל׳
 6-508508Dהמתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי.
 הועדה המקומית הגליל המרכזי, שווקים (השוק העירוני),

 ת־ד 3220, 24314, סל׳ 04-919339.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר כוקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/7537״, שינוי לתבנית מס׳ ג/984.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש
 12207, חלקה 96, ח־ח 45, 71-67, 77, 79, 81, 87, 90, 94,

 95, 97, 102, 103, 105; נוש 12208, ח־ח 6, 7, 20, 21, 61.
 עיקרי הוראות התבנית: ביטול קטעים מסויימים
 מדרכים מם׳ 4, 8ו, 0ו, הצעת תוואים חדשים בקטעים
 אחרים וכן הצעת דרכים חדשות לתמיכה במערכת

 השינויים המוצעת.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4066, התשנ״ג, עמי 638.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המרכזי, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יורעאלים
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מסי

 נ/8685".
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר יהושע - גוש

 10605, חיה 3; גוש 11255, ח־ח ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור חקלאי
 למגורים לשם הקצאת מנרשיס למנורי בנים ממשיכים; ב)
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, מגדל,
. 7 , 1 3 A 62,61,60 רח־ כצנלטון - גוש , 1249ח־ח 

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 מבנה מסחרי, ע־י שינויים ביעודי הקרקע, קביעת

 הנחיות ומנבלות בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל, כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה את עצמו נפנע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון זבניה
 מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, ת־ד 68, באר-שבע 84100, טל׳
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית אשקלון, תיד 9001, אשקלון 78190, טל׳

 ו1ו07-770.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 59/05/4ו/4ו״, שינוי לתכנית מסי 59/03/4ו,
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, מנדל,

 אזור כצנלסון - גוש 249ו, ח־ח 47,23,22, 48.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית למתן
 אפשרות בניית משרדים לכל גובה הבניה מעל לקומת
 קרקע מסחרית, על ידי הגדרה מחדש של יעודי קרקע,

 זכויות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4352, התשנ־ו, עמי 582.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 אשקלון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר-שבע
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן - החוק), בי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה באר-שבע, מופקדות תבניות אלה:
 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ 3/191/05/5״, שינוי לתכנית מם׳

.191/03/5 

 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל.

 י־א בניסן התשנ־ו(ו3 במרס 6?9ו)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
 הודעה בדבר הכנת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבמה, התשכ־ה-1965, בי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 מבוא העמקים החליטה על הבנת ״תכנית מפורסת מס׳
 1/מע/0034־, שינוי לתכנית מפורטת מם׳ ג/7113 ולתבנית

 מיתאר מטי נ/297.

 מטרות התכנית: א) לאפשר דרכי נישה לאתר הקניון
 ולמגרש הכדורנל: ב) להציע כביש המחבר את בביש מט׳
 7ו עם בביש מט׳ ואי; ג) להתיר הקמת מבני עזר תת-

 קרקעיים במרווחי הבניה.

 השטחים הכלולים בתכנית: יקנעם עלית - גוש 1098 ו,
 חלקות 174,117,58-56; גוש 11495, חלקות 35,31,27-23,

.71 ,68 ,66 ,64 ,58 
 י״א בניסן התשנ־ו(31 במרס 996ו)

 ג׳אק לארדו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה אשקלון, מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 88/101/02/4־, שינוי
 לתכנית מס׳ 02/4/ו0ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכונת
 שמשון - גוש 1729, ח־ח 6, 7, 13, 20-14, 29-27, 37;

 גוש 1730, ח־ח 14.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תבנומת
 להסדרת משתלה קיימת בשטח חקלאי, על ידי שינוי

 ביעודי קרקע: ב) קביעת זכויות ומגבלות בניה.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 02/4/ו0ו/03ו־׳, שינוי
 לתכניות מם׳ 101/02/4, 87/101/02/4 ולתבנית

 מפורטת מם׳ 6/159/03/4.
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 אזרחי - גוש 38013, חלקה 3, ח״ח 5; גוש 38014, ח״ח
 25; גוש 38015, ח״ח 9,8, 10, 19.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנוניה
 להקמת מרכז מסחרי במגרש מיוחד, תוך שינוי כיעורי
 הקרקע והגדלת זכויות הבניה; ב} הסדרת החניות
 התת-קרקעיות והעיליות וקביעת הנחיות ומגבלות

 בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 הדרום, שד׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר-שבע 84100, טל׳
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית באר־שבע, ת״ד 15, באר-שבע 84100, טל׳

.07-463666 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר-שבע
 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ 36/104/03/5׳׳, שינוי לתבנית
 מס׳ 28/104/03/5.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר-שבע, אזור
 תעשיה שדי בן-גוריון - חלקי גוש 38051; גוש 38064,

 ח־ח 6.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסנרת תכנוניה להקמת
 אזור תעשיה טכנולוגיה גבוהה משולבת בשירותים
 ומטהר, על ידי שינוי ביעוד קרקע, קביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4352, התשנ־ו, עמ׳ 582.
 (2) ״תבנית מפורטת מטי 44/177/03/5׳, שינוי לתכנית

 מס׳ 36/177/03/5.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר-שבע, העיר

 העתיקה, רח׳ הדסה 78 - נוש 38002, ח״ח 6.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורטמה בילקוט הפרטומים
 4371, התשנ״ו, עמי 1208.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר-
 שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, שבונה
 י - גוש 38061, חלקה 10.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבבונית להקמת
 שטח לבנייני ציבור ושינוי אזור מגורים ג׳ ומגורים
 מיוחד, על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.
 (2) ״תבנית מפורטת מם׳ 50/177/03/5״, שינוי לתכנית

 מס׳ 177/03/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, רח׳
 החלוץ פינת רח׳ ישמעאל - גוש 38001, ח״ח 14, 17,

.19 
 עיקרי הודאות התכנית: הסדרת אזור מסחרי, ע״י
 שינויים ביעודי קרקעי וקביעת הנחיות בניה וביטול

 קולונדה.
 (3) ׳תבנית מפורטת מס׳ 10/108/03/5 ו״, שינוי לתבנית

 מסי 105/108/03/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, שבונה
 ג׳, רח, שז״ר-יד ושם - נוש 38030 (בהסדר), חלקה
 15; גוש 38056 (חלק בהסדר), חלקה 4, ח״ח 183, 176.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת אזור משולב מגורים •י
 מסחר, על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת וכויות

 ומגבלות בניה.
 (4) ־תכנית מפורטת מס׳ 64/115/03/5״, שינוי לתכניות

 5/במ/189, 21/115/03/5 51/115/03/5-1.
 השטחיים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, שכונה

 ט׳ - גוש 38111, ח־ח 89, 88, 87, 86, 73, 72.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח
 אזור מגורים אי, ע״י שינויים ביעוד הקרקע וקביעת

 הנחיוח ומגבלות בניה.
 (5) ״תכנית מפורטת מם׳ 07/03/5ו/63״, שינוי לתכניות

 03/5/ל0ו/27, 07/03/5ו/50, 07/03/5ו/35, 03/5/
.8/107/03/5 ,32/107 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, שכונה
 א׳, רחובות םמאטם-מונטפיורי - גושים 38023, 38056,

.38129 ,38074 
 עיקרי הוראות התכנית: תוספת בניה באזור מגורים ג/

 שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 (6) ״תכנית מפורטת מם׳ 43/177/03/5״, שינוי לתכנית

 מם׳ 77/03/5ו.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר-שבע - גוש

 38002, חלקה 3.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מטגרת תבנונית להקמת
 מבנה מסחרי, על ידי שינוי ביעודי הקרקע וקביעת

 הנחיות בניה.
 (7) ״תבנית מפורטת מם׳ 39/103/03/5״, שינוי לתבניות

.26/103/03/5 ,19/103/03/5 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר-שבע, מרכז
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 עיקרי הוראות התבנית: הסדרת מצב קיים, על ידי
 שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 (2) ־־תבנית מפורטת מסי 57/102/03/14׳, שינוי לתכנית
 מם׳ 53/102/03/14.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עומר, רחובות
 אטד, הכרם, ארז - נוש 38573, חלקה 6.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 רובע מגורים לאוכלוםיה מבוגרת, על ידי שינויים

 ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפנע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרסומה של הה1דעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחחית לתכנון ובניה מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, ת׳ד 68,
 באר-שבע 84100, טל׳ 07-296414. המתננד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית עומר, רח׳ רותם, תיד

 ו, עומר 84965, טלי 40וו07-29.

 התננדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו(להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובגיה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה שמעונים, מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ־תבנית מפורטת מם׳ 1/385/03/7׳, שינוי לתכנית מס׳

.385/03/7 
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ערוער - גוש

 00083ו, חלקות ב-123, ב-26ו, ב-27ו, ב־234.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי נקודתי בגובה הבניה מ-

 8 מטר ל-2 ו מטר.
 (2) ״תבנית מפורטת מסי 404/03/7׳׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל שבע, שבונה ו
- גוש 00058ו, חלקי נוש 99999.

 עיקרי הוראות התבנית: תוטפת 34 מגרשים למגורים א׳
 וקביעת הנחיות ומנבלות בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה האמורים פתוחים לקהל. כל מעובץ בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי טעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חדשיים מיום פרטומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 הדרום, שד׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר-שבע 84100, טל׳
 4ו07-2964. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי

 מרחב תכנון מקומי רהט(לשעבר שמעונים)

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם למעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
 7ו/3/245/03־ (לשעבר •תבנית מס׳ 3/245/03/7׳׳), שינוי
 לתבנית מפורטת מס׳ 7ו/2/245/03 (לשעבר תבנית מם׳

.(2/245/03/7 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שבונה 21 -

 נוש 00231 ו.
 עיקרי הוראות התכנית: הטדרת אזור מסחרי, עיי

 שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4346, התשנ־ו, עמ׳ 356.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רהט,
 ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו, בדבר אישור ׳׳תכנית מפורטת מס׳

 9/118/03/8־, שינוי לתבנית מם׳ 118/03/8.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בצר1ן, משק מס׳ 4

- גוש 2763, חלקה 62.
 עיקרי הוראות התכנית: הםדרת אזור מגורים בישוב
 חקלאי, על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4262, התשנ״ה, עמ׳ 834.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר
 טוביה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עומר
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו(להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה עומר, מופקדות תכניות אלה:
 (1) ׳תכנית מפורסת מם׳ 21/101/03/14׳, שינוי לתבניות

 מסי 101/03/14, 14/במ/148, 2/100/02/14.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר, הכפר הישן

- גוש 38558, ח־ח 28.
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עין גדי - גושים
.100 ,052 

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה
 המסדירה את שימושי הקרקע לתיירות, מלונאות ונופש
 בקיבוץ עין נדי, על ידי שינויים כיעורי קרקע וקביעת הנחיות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוס הפרסומים
 4507, התשנ׳ה, עמ׳ 3596.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר-
 רמת-נגב-ערבה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ר בניסן התשנ־ו(26 במרס 1996)

 שלום דניט
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום

 הודעות לפי חוק העהרות מוות,
 התשל״ח-8ד19

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 2/96

 בענק חוק הצהרות מוות, התשל׳ח-1978,
 ובענין הצהרת מותם של הנספים שמאיה (שמריהו)

 איטנברג וסלבה איטנברנ.
 הודעה

 להווי ידוע בי איבטה ננחה, מרח׳ יעקב וייט 110/41,
 תלפיות מזרח, ירושלים, פנתה לבית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של המנוחים סלבה
 ושמאיה (שמריהו) איטנברג, שנטפו בשואה, וכי בית

 המשפט ידון בבקשה הניל ביום 14.7.1996 בשעה 8.30.
 וזה תיאורם של המנוחים לפי הצהרת המבקשת:

 מקום לידתם: בודו קשלובו, גומלטקה גוברניה, ברית
 המועצות.

 תאריך לידתם: שמאיה (שמריהו) איטנברנ - 1885; םלבה
 איטנברג - 1890.

 מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: בודו קשלובו,
 גומלטקה גוברניה, ברית המועצות.

 אזרחותם: רוטית.
 התעסקותם: שמאיה (שמריהו) איטנברג - סוחר; טלבה

 איטנברג - עקרת בית.
 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראו המנוחים עדיין בחיים:
 דצמבר ו94ו; המקום שבו נמצאו אז: בודה קשלובו,

 נומלסקה נוברניה, ברית המועצות.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
 ו. בוריס ומרט אוקון - נכדים, ברית המועצות;

 2. שרול איטנברנ - בן, ברית המועצות•,
 3. לריסה חרודניבה - נכדה, ברית המועצות;

 הועדה המקומית שמעונים, חוות איבים, מועצה אזורית שער
 הננב, טל׳ 07-899696.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בברנב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה ה1דעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, הח:שכ׳ה-1965, בדבר אישור ־תכנית מפורטת מסי

 8/192/05/7׳, שינוי לתכניות מס׳ 7,5/192/05/7/במ/39.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מב1עים - נוש

 00240 ו(ארעי), ח־׳ח 2.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית למרכז
 הישוב, הכוללת שטחים מסחריים, בנייני ציבור ושטחים

 ציבוריים; ב) קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4552, התשנ׳ו, עמ׳ 585.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שמעונים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים
 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ־תבנית מפורטת מסי

 108/03/6/וי, שינוי לתכנית מס׳ 08/05/6וא.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גלאון - נוש

 34094, חלקה 11, ח־ח 9, 12, ו2.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מטגרת תכנובית להקמת
 אזור מגורים מיוחד - דיור מונן, עיי שינויים כיעורי קרקע

 וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4355, התשניו, עמ׳ 617.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים,
 ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמד-רמת-ננב-ערבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 5/108/03/10׳, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 08/03/10ו/3.
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 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק
 את התגגרותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי התגגדותו, או ימםור
 הודעה בפני נצינ דיפלומטי או קונסולדי של ישראל, שבה
 יפרט את טעמי ההתננדות, שאם לא בן יחליט בית המשפס

 בטוב בעיניו.

 ע׳ סלומון צדניאק, שופטת

 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע
 תיק הצהרות מוות 1/95

 בענין חוק הצהרות מוות, התשי*ב-1952,
 ובענין הצהרת מותם של הנספים: נוטשל חנה, נוטשל
 יצחק, גוטשל יחזקאל, נוטשל משה (מוניק), נוטשל רחל,

 נוטשל סלה, נוטשל מאשה וגוטשל נחמיה.
 והמבקש: גוטשל מרדכי, ת׳׳ז 6505925, מרח׳ ספיר דו,

 ערד.
 הודעה

 להווי ידוע כי נוטשל מרדכי, ת.ז. 6503925, פנה אל
 בית המשפט המחוזי כבאר-שבע בבקשה להצהיר על מותם
 של הנספים הנ־ל, שנעלמו במהלך מלחמת העולם השביה
 ומשערים שהם מתו, ובי בית המשפט ידון בבקשה הניל

 ביום 5.5.1996 בשעה 0.00ו.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 שמות הנספים: 1. יצחק וחנה גוטשל; 2. יחזקאל נוטשל; 3.
 משה(מוניק) נוטשל; 4. רחל גוטשל; 5. מאשה גוטשל:

 6. סלה גוטשל; 7. נחמיה נוטשל.
 מקום לידתם ותאריך לידתם: לא יחע.

 מקום מגוריהם הרגיל: פולין.
 מקום מגוריהם הידוע האחרון: גטו לודג׳, פולין.

 אזרחותם: פולנית.
 התעסקותם: לא ידועה.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראו עדיין בחיים והמקום שבו
 נמצאו אז: גטו לודג׳, פולין.

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
 המבקש שהוא נכדם של נספים ו ובן אחיהם של נספים

.7-2 
 סימנים אחרים: אין.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפס, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין
 בעל פה לפני בית המשפט במועד הניל, ובל אדם מעונין
 הרוצה להתננד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק
 את התנגדותו, או ימםור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי התנגדותו, או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולדי של ישראל, שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט

 כטוב בעיניו.

 גיל הנדל, שופט

 4. איבטה ננדזה - נכדה, רח׳ יעקב וייס 110/41,
 תלפיות מזרח, ירושלים.

 כל מי שיש לו ידיעות על המנוחים איטנבדג שמאיה
 (שמריהו) וםלבה איטנברג מתבקש להמציאן לבית המשפט,
 בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתננד
 להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב
 לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התגנדותו,
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו
 שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נצינ
 דיפלומטי או קונטולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.
 דניאלה ובםלר, שופטת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק הצהרות מוות 6/96

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל־ת-978ו,
 ובענין הצהרת מותם של נטפי שנות השואה המפורטים

 להלן,
 והמבקש: מיקלוש מאן, עיי ב׳־ב משה מנדל, עו״ד, מרח־
 אשכנזי 3, פתח-תקוה 49590, טל־ ו08וו95, פקס׳ 9346497.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בתל-אביב בבקשה להצהיר על מותם של נםפי שנות
 השואה המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, ובי
 בית המשפט ידון בבקשה הנ׳ל ביום 27.6.1996, בשעה

.12.00 
 וזה תיאורם של הנטפים לפי הצהרת המבקש:

 שם הנעדר, מקום לידתו ותאריך לידתו:
 ו. לסלו נויפלד, מרגיטה, רומניה, 906ו;
 2. זיופי נויפלד, מרגיטה, רומניה, 909 ו:

 3. אלכסנדר נויפלד, 932ו:
 4. רוזה נויפלד, מרניטה, רומניה, 1885•,

 5. מאן מוזם, מרניטה, רומניה, 4ד8ו.
 מקום המגורים הרגיל והידוע האחרון: מרגיטה, רומניה.

 אזרחות: דומגית.
 התעסקות: נספה ו - חקלאי; נספות 2 ו-4 - עקרות בית-,

 נספה 3 - תלמיד; נספה 5 - חוואי.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין

 בחיים והמקום שבו גמצא אז: יוגי 1944, אושויץ.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

 ו. מיקלוש מאן, רח׳ מונייטס 879, סנטיאגו, ציילה:
 2. אילונה רייך, רח׳ רוטשילד 58, פתח-תקוה.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנטפים הנ־ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה עד ליום
 הדיון לפני בית המשפט במועד הנ־ל, ובל אדם מעונין
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מ׳ •ו־א״ד, עו־ד
 בא־כות המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 307/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת אלום דרום ביש(1983) בע־מ,

 והמבקשים: משה קובל ואחי, עובדי החברה ביבנה, עיי
 ביב עוהיד י׳ צוקרמן ו/או ד׳ בן מאיר, מרח׳ ביאליק 60,

 רמת־נן 52441, סל׳ 733192,6739073, פקס׳ 720852.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5 ו באוגוסט 1995 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב ברץ ביום 22 במאי 996 ו בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 11.00 ביום 20 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 דניאל בן-מאיר, עו־ד
 בא-כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 340/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג־1983,
 ובענין פיר1ק חברת אקיר מבנים 1988 בע־מ,

 והמבקשת: שמר בלל שיווק ומסחר בעימ, עיי ביב עויד
 ינאל שפירא, מרדד החשמונאים 83, תל-אביב 33ו67.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30 באונוסם 995 ו הונשה
 בקשה לבית המשפם המחוד בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 26 במאי 1996 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר מיום 19

 במאי 1996.

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק אזרחי 109/96

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

 ובענין פירוק חברת המשחזיה הגדולה ־ שירותי
 השחזה ועיבוד בע׳מ,

 והמבקשים: עובדי המשחזיה הגדולה - שירותי השחזה
 ועיבוד שבבי בע׳מ, עיי ב׳כ עו״ד אהוד שילוני, מרח׳

 רוזנבאום 4, תל-אביב 64079.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ו ו במרס 996 ו הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדץ ביום 13 ביוני 1996 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתגגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 08.30 ביום 6 ביוני 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 אהוד שילונו, עויד
 בא-כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בידושלימ
 תיק אזרחי 7/96 ו ו

 בעבין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,
 ובענין פירוק חברת י׳ פרידברג ציוד משרדי בעימ,

 והמבקשים: רמי ניסים, יוסי אלמליח, מנדה כהן, צבי
 מרדכי, יוסי בהן, אורלי בהן, אהרון סוויסה, דוד מיכאל,
 בולם עיי ביב עו״ד מ׳ פראוור, מרח׳ הלל 7, ירושלים

 94581, טל/פקס׳ ו47ו24.
 במטרת בזה הודעה, כי ביום 4 במרס 1996 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה
 הבזברת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפבי בית המשפט

 היושב בדין ביום 13 ביובי 1996 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בעבין הבקשה או להתננד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימטור למבקשים הודעה על רצובו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הב־ל לא יאוחר מיום 20

 במאי 1996.
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 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיו לפי המען הב־ל לא יאוחר משעה 19.00

 ביום 19 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשאם, העתק מבקשת ד&ירוק.
 עפר בד-און, עו׳ד

 המפרק הזמני

 בבית המשפט הטחתי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 481/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשכרנ-983ו,
 זבענין פירוק חברת תדביק בעימ,

 והמבקשים: אליהו וורדה ליברמן, עיי ביב עוהיד יוסף
 מולאור ו/או מרים דותן ו/או ענת ליס ו/או אבי שכטר ו/או
 גלעד לידור, מרח׳ קויפמן 4, תל-אביב 68012, טלי

 05-5105666, פקס׳03-5100667.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12 בדצמבר 1995 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 23 ביוני 1996 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שיםפור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיהם לפי המען הניל לא יאוחר משעה

 13.00 ביום 16 ביוני 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשאם, העתק מבקשת הפירוק.
 יוסף נמלאןר, עו״ד
 בא-כוח המבקשים

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יגאל שפירא, עו־ד
 בא-כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביבייפו
 . תיק אזרחי 278/95

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

 ובענין פירוק חברת אליניא בעימ, אליניא סחר יבוא
 ושיווק 993 ו בע־מ,

 והמבקשת: זלר אבלגון ליסינג בע־מ, עיי ביב עוה׳ד
 רון בר-ניר ו/או תמיר גילת ו/או צבי בר-נתן ו/או רוני
 אבני ו/או סער פלינר ו/או יואב בר־נתן ו/או אהוד
 שובטוביץ, מרח׳ אבא הלל סילבר 4ו, בית עוז, רמת גן, טלי

 03-7512750, פקס־ 03-7512744.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9ו ביולי 1995 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק וו תישמע בפני בית המשפט

 )היושב בדין ביום 30 במאי 996 ו בשעה 09.00.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימטור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למטור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 בא1פן שתניע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 23 בבלאי 1996.
 לנושה א1 למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 דון בד-ניר, עויד
 בא-כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 386/95

 בענין פקודת התברות [נוטח חדש], התשמ־ג-1983,
 ובעני[ פירוק תברת מ.ד. 'אלון שיווקי חברה לאספקת

 חומרי בנין בעימ,
 והמבקשת: תנובה בע״מ, עיי ביב עויד י׳ שפלר ו/או
 א׳ שטמר, מרח׳ אבא הלל 7 (בית סילבר<, רמת-נן, טל׳

 03-6130920-1-2, פקס׳ 03-6131082.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1 באוקטובר 1995 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוד בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין בעם 2 ביתי 1996 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי•

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 467/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־נ-985ו,
 ובענין פירוק חברת בנים השקעות ותעשיות בע־מ,

 והמבקש: עו־ד עפר בר-און, המפרק הזמני של החברה,
 מרח׳ קרמניצקי(בית תבאר) 2, תל-אביב 67899.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5 בדצמבר 1995 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 26 במאי 1996 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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 להופיע בשעת הבירור, אט בעצמו או באמצעות עורך הדין
 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע אדיו לפי המען הניל לא יאוחר משעה 4.00ו

 ביום 30 במאי 996ו.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 גיל פלד, עויד

 בא-בוח המבקש

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
 שלו, לאחד שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שהגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 12.30 ביום 22 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 י׳ שפלר, עו־ד

 בא-בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 5/95 ו 3

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת טלטי נדת בעימ,

 והמבקשת: תנובה בע־מ, ע־י ביב עויד י׳ שפלר ו/או
 א׳ שטמר, מרח׳ אבא הלל 7 (בית טילבר), רמת-גן, טל׳

 30920-1-2ו03-6, פקס׳ 082ו03-613.
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 10 באוגוסט 1995 הוגשה1
 בקשה לבית המשפט המחוד בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפס

 היושב בדק ביום 22 במאי 996ו בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 12.30 ביום 12 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 י־ שפלד, עו־ד

 בא-בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 14/96

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת כוכבי הרכב חולץ בע׳מ,

 והמבקשת: עו־ד דורית ענבר, המפרקת הזמנית שיד
 החברה, מרח׳ קרמניצקי(בית דגבאר) 2, תל-אביב 67899.

 נמסרת בזה הודעה, כי כיום 14 במרס 1996 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית

 המשפט היושב בדק ביום 19 במאי 996ו בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הרין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 בבית המשפט המתתי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 95/ו33

 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,
 זבענין פירוק חברת אם ג׳ אי אופנה וספורט לכל

 המשפחה בעימ,
 והמבקשים: אינה נרומוב ואח/ עובדי החברה בחולון,
 עיי ב׳׳כ עו־ד דניאל בן-מאיר, מרח׳ המעגל 30, רמת-נן

 52472, טלפק0׳ 03-6728748.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22 באוגוטט 995 ו הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדק ביום 22 במאי 1996 בשעה 09.00.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 11.00 ביוב! 20 במאי 994ו.
 לנושה או למשתתף שיבקש *את ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 דניאל בן-מאיר, עויד

 בא-בוח המבקשים

 בבית הממפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 88/96

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ*ג-1983,
 ובעני]־ פירוק חברת ר.צ. נידר בע־מ,

 והמבקש: ירון צינדר, ע־י ב״כ עוה־ד אהרנסון ו/או
 אבולעפיה ו/או ג׳ פלד, מרח׳ קרליבך 10, תל-אביב 67132.
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 20 בפברואר 1996 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 6 ביוני 1996 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 משה מכנם, עו״ד
 בא-בוח המבקש

 בבית המשפע המחוזי בחל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 247/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג-1983,
 ובענץ פירוק חברת לאוולי פרודקטס(1992) בע״מ,

 והמבקשים: פאולינה פיק ואחי, ע־י ביב עו־ד אריה
 שורץ, מרח׳ הנדיב 22, נבעתיים.

 נמסרת בזה הודעה, כי במם 27 ביוני 1995 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפס

 היושב בדין ביום 9 ביוני 1996 בשעה 08.50.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 2.00ו במם 7 ביוני 996ו.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,

 תמורת תשאם, העתק מבקשת הפירוק.
 אריה שורץ, עויד
 בא-כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרתי 26/96

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענץ פירוק חברת עתונות המזרח התיכון בע״מ,

 והמבקשת: עתונות המזרח התיכון בע־מ, עיי ביב עו״ד
 יעל שפר, מרח׳ אחחת בית 6, תל-אביב 65145.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17 בינואר 1996 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 15 ביוני 1996 בשעה 08.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 09.00 ביום 6 ביוני 996ו.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 יעל שפד, עויד

 באת-כוח המבקשת

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 19.00 ביום 2ו במאי 1996.
 לנזשה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 דורית ענבר, עו״ד
 המפרקת הזמנית

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 321/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמינ-1983,
 ובענין פירוק חברת גור גל בעימ,

 והמבקשת: לקט חש תעשיות בע־מ, עיי ביכ עו־ד ר׳
 טימון, מרח׳ ארלוזורוב 62, תל-אביב 62488.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13 באוגוסט 1995 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 26 במאי 996 ו בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למםור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה

 13.00 כיום 10 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 ר׳ סימון, ערד

 בא-בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 406/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־נ״1983,
 ובענין פירוק חברת צוק אמיטאל(989ו) בע׳מ,

 והמבקש: שמואל אפרת, ע־י ביב עו־ד משה מבנט,
 מרח׳ אחו־ העם 05ו, תל-אביב 64253.

 נמטרת בזה הודעה, כי ביום 25 באוקטובר 995 ו הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 2 ביוני 1996 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שיממור למבקש הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיו לפי ה3לען הנ־ל לא יאוחר משעה 08.30

 ביום 26 במאי 996ו.
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 בבית המשפע המחוזי בנצרת
 תיק אזרחי 60/94

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק חברת ברעם חברה לעבודות בנין ופיתוח

 בע״מ,
 והמבקש: אמטאנס איוב, עיי ביב עו־ד אביה בן-ארי,

 מרח־ יבנה ו, חיפה, טלי 04-8675488.
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 12 בחנמבר 1994 הונשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדץ ביום 16 במאי 1996 בשעה 09.00.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצת
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיו לפי המען הניל לא יאוחר משעה 09.00

 ביום 9 במאי 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,]

 תמורת תשאם, העתק מבקשת הפירוק.
 אביהבן-אדי, עויד

 בא-בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע
 תיק אזרחי 1503/96

 בענין פקודת הועדות [נוסח חדש!, התשמ־ג-1983,
 ובענץ פירוק חברת אר.אס. שירותי דרך בע׳־מ,

 והמבקש: יהודה שוקרון, עיי ב׳כ עוודר p מלכיאלי ו/
 או שלמה אביטן, מדת׳ הפלמית, פסג׳ אוניקו, תיד 6391,

 באר-שבע, טל׳ 239991/2. פקט־ 239993.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25 בינואר 1996 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 13 ביוני 1996 בשעה 11.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

• ן י ד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך ה
 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 20.00

 ביזם 6 בימי 4*«ז.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 דןמלביאלי, ער־ד
 בא-כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 34/96

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־נ-983ו,
 ובענץ פירוק חברת ^ב. מור מוסך שרות בעימ,

 והמבקש: קרחי, עיי ביב עויד שרה ברנשטיין, מחיפה,
 ת־ד 44794, 31447.

 נמסרת בזה ה1דעה, בי במם 1 באפריל 1996 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 23 ביוני 1996 בשעה 08.45.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אס בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחו־ שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
 את מתודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידי1 לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 18 ביוני 1996.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 שדה ברנשטיין, עויד

 באת-כוח המבקש

 בבית המשפט המחתי בנצרת
 תיק אזרחי 29/95

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״נ-983ו,
 ובענץ פירוק חברת ד.ר.נ.ת. ניהול בע״מ,

 והמבקשת: תנובה אקספורט אנודה חקלאית שיתופית
 מרכזית לשיווק תוצרת משקי העובדים העברים בעימ
 (בפירוק/ עיי ביכ עו״ד שלומית ליבוביץ, מרח׳ הירשנברנ

 15-17, תל-אביב 64393.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5 באוקטובר 1995 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 20 ביוני 1996 בשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אס בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחו־ שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את התודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיה לפי המען הניל לא יאותר מיום 0ו

 ביוני 1994.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,

 תמורת תשאם, העתק מבקשת הפירוק.
 שלומית ליבוביץ, ערד

 באת-כוח המבקשת
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 (4) השם: שבי העצים - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.
 מס׳ האגודה: 57-003559-7.

 המען: ד״נ עמק הירק, קיבוץ בית זרע.
 תאריך הרישום: *16.4.199.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משבת אגודה חקלאית כללית.

 (5) השם: פרי פרי - אגודה שיתופית לשיווק תוצרת
 חקלאית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 0-5*57-0035.
 המען: כפר פליכס ורבורב 70998.

 תאריך הרישום: *16.4.199.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משנה: אגודה חקלאית כללית.
 (6) השם: הגבעה - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-003361-3.
 המען: קיבוץ גבעת השלושה 48800.

 תאריך הרישום: *16.4.199.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סונ משנה: אגודה חקלאית כלאת.

 כ״ז בניסן התשניו(*ו באפריל *199)

 אודי זליגמן
 רשם האנודות השיתופיות

 צווי פידוק, מינוי מפרק והודעה לבושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האנודות
 השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מצווה בזה על פירוק

 האנודות האלה:
 (1) יצרני אונו - אנודה שיתופית חקלאית בעימ (מס׳

 האגודה: 57-002299-6).
 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודה אני

 ממנה למפרקת את עויד לאה רוזנטל-פונל, מרח׳ מקור
 חיים 33, תלפיות, ירושלים 95485.

 (2) אינוד השמאים לרכב ושרותים הנדסיים אנודה
 שיתופית בע־מ(מם׳ האגודה: 57-001969-5).

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת
 האנודות השיתופיות אני ממנה למפרקים את עויד

 גיל קלר, מרח׳ אבן נבירול 101, תל-אביב 64047.

 (3) מיזוג - אגודה שיתופית לאשראי וחסכון של יוצאי
 רומניה בישראל בע־מ(מסי האגודה: 4-8*57-0018).

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודה אני
 ממנה למפרקת את דורית ניר-הוד, מרדד מקור חיים

 35, ירושאם 5*934.
 בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקת תוך שישים יום מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ־ל.

 בבית המשפט המתתי בבאד-מבע
 תיק אזרחי 1528/95

 בענץ פקודת החברות [נדםח הדש* התשמ״נ-1983,

 ובענין פירוק חברת תנופה בנגב תום והקמת פרוייקטים
 בע־מ,

 והמבקשת: מוניטץ חברה לקידום בע־מ, עיי ב־כ עו־ד
 גלית רוט, אצל עו״ד י׳ עציץ, מרח׳ הבונים 2, רמת נן

.52462 
 נמסרת בזה הודעה, כי בידם 19 בדצמבר 1995 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 12 בספטמבר *99ו בשעה 1.50 ו.
 כל נושה אד משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיה לפי המען הניל לא יאוחר משעה

 08.50 ביום 5 בספטמבר 1996.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גלית רוט, ערד
 באת-כוח המבקשת

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות

 להלן נתונים בעניין אגודות שנרשמו:
 (1) השם: קואופ אבן יהודה אנודה חקלאית שיתופית בעימ.

 מם־ האגודה: 57-000442-4.
 המען: רח׳ המייסדים 57, אבן-יהודה 40500.

 תאריך הרישום: 24.11.1941.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סונ משנה: אגודה חקלאית כללית.
 (2) השם: שמיס - אנודה שיתופית חקלאית בעימ.

 מס׳ האגודה: 57-005557-1.
 המען: מג׳דל שמס, רמת הגולן 12438.

 תאריך הרישום: *1.4.199.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משנה: אספקת מים.

 (5) השם: מתיישבי רמת צבי - ישוב קהילתי כפרי אנודה
 שיתופית בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-003358-9.
 המען: דואר נע גלבוע.

 תאריך הרישום: *1.4.199.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משנה: ישוב קהילתי בפרי.
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 בע׳מ (תיק מס׳ 57-001910-9), וממנה במקומו את עו״ד
 לאה רוזנטל־פוגל, מרח׳ מקור חיים 5ב, תלפיות, ירושלים

.93*85 
 צו הפירוק ניתן ביום 18.6.1991 ופורסם בילקוט

 הפרסומים 3900, התשניא, עמי 3045.

 ב־ח באדר התשב״ו(19 במרס 1996)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/340ו, ת״א 59/95 ו
 שם החברה: אלפיאור בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־׳פ 51-175693-4.
 מען משרדה הרשום: רח׳ הצבי 10, ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: 13.12.1995.
 תאריך מתן צו הפרוק: 7.3.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י״א בסיון
 התשניו (996ו.29.5), ברח׳ בית הדפום 3, ירושלים;

 נושים בשעה 2.00ו; משתתפים בשעה 13.00.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר אגודה
 לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך

 חודשיים מיום פרסומו ברשומות.
 י״א בניסן התשנ־ו(ו3 במרס 1996)

 אודי זלעמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על שינויי שם
 (1) השם הקודם: שכונת נצר ים - אגודה שיתופית חקלאית

 להתישבות קהילתית בע־מ.
 השם החדש: שכונת נצר ים אגודה שיתופית חקלאית

 להתישבות קהילתית בקיבוץ נצרים בע״מ.

 מסי האבודה: 57-003203-7.

 (2) השם הקודם: הרדוף תוצרת אורננית - אנודה חקלאית
 שיתופית בע־מ.

 השם החדש: הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה
 חקלאית שיתופית בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-003297-9.
 ב־ז בסיון התשנ־ו(16 באפריל 1996)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול צו כינוס ופשיטת רגל
 פר/3097

 שם החייב, תיאורו ומענו: כהן דוד אליהו, תיז 64455587,
 נהג משאית, אקסודוס 8/5ו, קרית-נת.

 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיק אזרחי 97/91.
 תאריך מתן צו כינוס: 2.9.1991.

 סיבת הביטול: הפטר על פי בקשת החייב.
 תאריך הביטול: י״ט באדר התשנ׳ו(996ו.0.3ו).

 הודעה על כוונה להבריז דבידנד ראשון וסופי
 פר/3097, ת״א 97/91, ירושלים

 שם החייב, תיאורו ומענו: בהן דוד אליהו, ת־ז 64455587,
 נהג משאית, רח׳ אקסודוט 8/5ו, קרית-גת.

 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בית הדפוס 11,
 ירושלים.

 סוג דבידנד: רגיל.
 אחוזים: 0.00סו.

 כיה בניסן התשנ׳׳ו(14 באפריל 996ו)

 ש׳ אקסנהנדלר
 סנן הכונס הרשמי

 החלפת מפרק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האנודות
 השיתופיות ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האנודות השיתופיות
 (פירוק), התשמיד-984ו, אני מבטל בזה את מינויו של משה
 רונן, מרח׳ דובנוב סו, תל-אביב, במפרק האגודה קיבוץ
 מעלה צביה נתיק מם׳ 57-002632-8), וממנה במקומו את

 עו״ד איטה ילין. מרח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93465.
 צו הפירוק ניתן ביום 31.10.1986 ופורטם בילקוט

 הפרסומים 3413, התשמ־ז, עמי 414.
 כיח באדר התשנ״ו(9ו במרס 1996)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 החלפת מפרק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האבודות
 השיתופיות ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות
 (פירוק), התשמ״ד-984ו, אני מבטל בזה את מינויו של עויד
 אברהם אלימלך, מרח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93485,
 למפרק האגודה יצרני בפר תבור - אגודה חקלאית שיתופית
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 מם׳ הדוברה: ח׳פ 51-205516-1.
 מען משרדה הרשום: התע־ש 25, בפר-טבא.

 תאריך הגשת הבקשה: 20.6.1995.
 תאריך מתן צ1 פירוק: 14.2.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ט־ז בסיון
 התשנ־ו (5.6.1996), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב•,

 נושים בשעה 12.30; משתתפים בשעה 12.45.

 פח/6120, ת־־א 237/95
 שם החברה: ברפסון תעשיות בע׳מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח׳׳פ 62027ו-ו5.
 מען משרדה הרשום: שד׳ שאול המלך 39, תל-אביב, רו״ח

 ר׳ רביד.
 תאריך הגשת הבקשה: 20.6.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 14.2.1996.

 מועדי האםיפ1ת הראשונות, השעה והמקום: י־ז בםיון
 התשניו (4.6.1996), ברחי בן-יהודה 14, תל-אביב-,

 נושים בשעה 13.30; משתתפים בשעה 13.45.

 פח/6121, ת״א 411/95
 שם החברה: גלדור חומרי בנין בע־׳מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח־פ 113425-6-ו5.
 מען משרדה הרשום: רח׳ הר סיני 2, תל-אביב.

 תאריך הנשת הבקשה: 1.11.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 4.2.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י־ח בסיון
 התשניו (5.6.1996), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב;

 נושים בשעה 15.50־, משתתפים בשעה 3.45ו.

 פח/6122, ת׳׳א 256/95
 שם החברה: איל־אור פלסטיק בע־מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח־פ 51-151422-6.
 מען משרדה הרשום: היזמה 5, רמת נן.

 תאריך הנשת הבקשה: 20.6.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: *15.2.199.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י״ט בסיון
 התשניו (6.6.1996), ברח׳ בן-יהודה 4ו, תל-אביב־,

 נושים בשעה 12.30; משתתפים בשעה 12.45.

 צו כינוס ואםיפה ראשונה
 פר/5*116

 שם החייב, תיאורו ומענו: נחמיאס שלום, ת־׳ז 4084351,
 ניהל חברה לשיווק רהיטים, רח׳ ירושלים 68, ראשון-

 לציון.
 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 29/95.

 תאריך הגשת הבקשה: כ־ח בשבט התשנ׳ה(29.1.1995).
 תאריך מתן צו כינוס: י׳ בשבט התשנ־ו(31.1.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ב בםיון התשניו
 (996ו.50.5), בשעה 3.30ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב.
 בי׳ח בניסן התשנ־ו(17 באפריל 1996)

 יוםף זילביגר
 סנן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב
 צווי פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/6117, תיא 421/95
 שם החברה: קוטליצקי נכסים בעימ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 51-140565-6.
 מען משרדה הרשום: הברזל 30, תל-אביב.

 תאריך הנשת הבקשה: 8.11.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 6.2.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: א׳ בסיון
 התשנ־1 (19.5.1996), ברח׳ בן-יהודה 4ו, תל-אביב־,

 נושים בשעה 15.50; משתתפים בשעה 13.45.
 פח/6112, תיא 89/95

 מגז החברה: בר גבע מסחר(1990) בעימ - בפירוק.
 מס׳ החברה: חיפ 51-151656-9.

 מען משרדה הרשום: אבא הלל 7, רמת-גן.
 תאריך הגשת הבקשה: 15.5.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 28.1.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ב׳ בסיון
 התשניו (20.5.1996), ברחי בן-יהודה 14, תל-אביב:

 נושים בשעה 15.30; משתתפים בשעה 15.45.

 21ח/6וו6, ת־א 52/95
 שם החברה: ביוטקס סחר בע־מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 179528-8-ו5.
 מען משרדה הרשום: יי׳ל גורדון 57, תל-אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 13.2.1995.
 תאריך מתן צו פירוק: 5.2.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ג׳ בםיון
 התשנ־ו (996ו.5.ו2), ברח׳ בן-יהודה 4ו, תל-אביב־,

 נושים בשעה 3.50ו-, משתתפים בשעה 3.45ו.

 פח/6115, ת־א 61/92ו
 שם החברה: ברי תקשורת (1984) בע־מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: ח־פ 637ו0ו-ו5
 מען משרדה הרשום: החשמונאים 103, תל-אביב.

 תאריך הגשת הבקשה: 15.6.1995
 תאריך מתן צו פירוק: 8.1.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ד׳ בסיון
 התשנ׳׳ו (22.5.1996), ברחי בן-יהודה 14, תל-אביב-,

 נושים בשעה 13.50; משתתפים בשעה 13.45.

 פח/6115, ת׳׳א 344/94
 שם החברה: א. אלדן השכרת ציוד לארועים בע־מ -

 בפירוק.
 מס׳ החברה: ודפ 145435-2-ו5.

 } מען משרדה הרשום: קהילת לודג׳ 4, הדר יוסף, תל-אביב.
 תאריך הגשת הבקשה: 13.11.1994.

 תאריך מתן צו פירוק: 4.2.1996,
 מועדי האטיפות הראשונות, השעה והמקום: ט׳ בסיון
 התשניו (996ו.27.5), ברח׳ בן-יהודה 14, תל-אביב־,

 נושים בשעה 12.30; משתתפים בשעה 12.45.

 פח/9 ו 61, 238/95
 שם החברה: ע.ש.ל.נ. שיווק והשקע1ת בע־׳מ - בפירוק.

 ילקוט הפרסומים 4405, י׳׳ב באייר התשנ״ו, 996ו.5.ו 3119



. 2 2 . 1 ד . M S  תאריך הנשת הבקשה: 1
 תאריך מתן זנו פירוק: 7.3.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ב׳׳ז בסיון
 התשנ־ו (14.6.1996), במשרד הכונס הרשמי, רה׳ חסן
 שוקרי 2, חיפה•, נושים בשעה 11.00; משתתפים בשעה

.11.30 

S107/9 פח3544, ת״א/ 
 שם הדוברה: תמיד - דניה השקעות בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 51-178143-7.
 מען משרדה חרש1ם: נבעת דאונם 26, חיפה.

 תאריך הגשת הבקשה: 3.9.1995.

ו פירוק: 15.4.1996.  תאריך מתן *
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ו׳ בתמוז
 התשנ־ו (23.6.1996), במשרד הכתס הרשמי, רח׳ חסן
 שוקרי 2, חיפה: נושים בשעה 11.00; משתתפים בשעה

.11.30 

 פח/3544, ת־א 124/95
 שם החברה: נ.י.ע. אירועים בעימ - בפירוק.

 מס׳ החכרת לדפ 51-171039-4.
 מען משרדה הרשום: רח׳ פאר 80, חיפה.

 תאריך הגשת הבקשה: 27.9.1995.
 תאריך מתן •צו פירוק: 15.4.1996. {
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: י־ג בתמוז
 התשנ׳ז (30.6.1996), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן
 שוקרי 2, חיפה: נושים בשעה 11.00; משתתפים בשעה

.11.30 

 זנו פיגום ואםיפה ראשונה
 פר/9184

 שם החייב, תיאורו ומענו: גולדנברג קרול, תיז 69369700,
 רח׳ ז־אן דורס 24/7, חיפה.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 97/95.
 תאריך הנשת הבקשה: י־ס בחשון התשנ־ו(12.11.1995).

 תאריך מתן צו כינוט: כ-ה בטבת התשנ״ו(17.1.1996).
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: א׳ בסיון התשנ־ו
 (19.5.1996), בשעה 09.00, בםשרד הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שיקרי ג, חיפה.

ו כינוס  הודעה על ביטול *

 פר/9133
 שם החייבת: ברוד תייסיר, תיז 576018824.

 בית הםשפט המחוזי: חיפה, תיק אזרחי 92/94.
 תאריך מתן צו כעוס: 26.10.1994.

 סיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה.
 תאריך הביטול: י׳ בסיץ התשניה(8.6.1995).

 י־ח בניסן התשנ־ו(7 באפריל 1996)

 לבבה בר-עוז
 סגן הכונס הרשמי

 צווי כינוס ואסיפת ראשונה

 פר/11668
 שם החייבת, תיאורה ומעבה: קין אביבה, ת׳׳ז 51533719,

 מנהלת חברה, רח׳ המעין 9, רעננה.
 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 266/95.

 תאריך הנשת הבקשה: י׳ג בתמוז התשנ׳ה(11.7.1995).
 תאריך מתן צו כינוס: כ־א בשבט התשניו(1.2.1996 ו).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ח׳ בטיון התשניו
 (26.5.1996), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב.
 פר/11669

 שם החייב, תיאורו ומענו: קין יואב, ת־ז 51277523, מנהל
 חברה, רח׳ המעיין 9, רעננה.

 בית המשפט המחוזי: תל-אביב, ת״א 267/95.
 תאריך הגשת הבקשה: י־ג בתמוז התשנ־ה(11.7.1995).
 תאריך מתן צו במוס: כ־א בשבט התשנ״ו(11.2.1996).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ח׳ במיון התשנ־ו
 (26.5.1996), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בן-יהודה 14, תל-אביב.
 פר/11664

 שם החייב, תיאורו ומענו: דרופייבסקי אברהם, תיז
 64337231, ניהל מתפרה, רח׳ קדמן 10, חולון.

 בית המשפט המחחי: תל-אביב, ת־א 259/95.
 תאריך הגשת הבקשה: ייא בתמה התשנ׳ה(9.7.1995).

 תריך מתן צו כיבוס: ד׳ בשבט התשבי!(25.1.1996).
 היום והמקום לאסיפה ראשובה: י׳ בסיון התשנ־ו

 (28.5.1996), בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, דח׳
 בן-יהח־ה 14, תל-אביב.

 כיח בניסן התשנ־ו(17 באפריל 1996)

 יוסף זילבינד
 סנן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחזזי בחיפה
 צווי פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים

 פח/3538, ת־א 141/95
 שם החברה: הלן הרפר מוצרי היגיינה בע־מ ־ בפיר1ק.

 מס׳ החכרת חיפ 51-103555-2.
 מען משרדה הרשום: אזור תעשיה כרם מהר־ל, דינ חוף

 הכרמל.
 תאריך הגשת הבקשה: 10.12.1995.

 תאריך מתן צו פיר1ק: 15.3.1996.
 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ביה באייר
 התשנ״ו (14.5.1996), במשרד הכונס הרשמי, רדו׳ חםן
 שוקרי 2, חיפה-, נושים בשעה 11.00־, משתתפים בשעה

.11.30 

 פח/3542, תיא 119/94
 שם החברה: שי פלסט בעימ - בפידדק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-061355-7.
 מען משרדה הרשום: רח׳ החרש ד, מפרץ חיפה.

 5120 ילקזט הפרסומים 4405, י*ב באייר התשניז, 1.5.1996



 הודעה על ביטול צו כינוס צווי הפטר מהליכי כינוס הנכסים ופשיטת הרגל
 פר/ד618, מס׳ 35/96

 שם החייב, תיאורו ומענו: ויורנו אברהם, ת־ז 055850721,
 צבא קבע, רח׳ סעי 36/3, באר-שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, ת׳א 1043/92 (פר/
 87 ו 6).

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רנל: א׳ בתמוז
 התשנ־ב (2.7.1992).

 תאריך מתן צו ההפטר מהליכי הכינוס ופשיסת הרגל:
 ז׳ בניסן התשנ׳׳ו(996 ו.27.3).

 פר/5952, מם׳ 33/96
 שם החייבת, תיאורה ומענה: סויסה דליה, ת׳׳ז 055855694,

 פקידה, רח׳ זלמן ארן 2ו, באו־-שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, ת־א ו643/9 (פר/

.(5952 
 תאריך מתן צו כיבוס נכטים והכרזת פשיטת רגל: י־נ באדר

 א׳ התשניב(17.2.1992).
 תאריך מתן צו ההפטר מהליכי הכינוט ופשיטת הרגל: ביב

 באדר התשניו(996ו.3.3ו).

 נ׳ באייר התשניו(22 באפריל 1996)

 ש׳ אבקור-שניד
 סנן הכונס הרשמי

 הודעות מאת בנק ישראל

 פר/32ו9
 שם החייב: ברוד חליל, תיו 20160669.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק אזרחי 92/94.
 תאריך מתן צו כינוט: 26.10.1994.

 טיבת הביטול: ביטול עקב ניצול לרעה.
 תאריך הביטול: י׳ בםיון התשנ״ה(8.6.1995).

 י״ח בניטן התשנ־ו(7 באפריל 996ו)

 לגנה בר-עוז
 סגן הכונס הרשמי

 כבית המשפט המחוזי בכאד-שבע

 צו פירוק ואסיפות נושים ומשתתפים

 ת׳א 1515/95, מס׳ 36/96, פח/2179
 שם החברה: מזג לון בע־מ.

 מם׳ החברה: חיפ 51-142738-7.
 מענה: אצל משפ׳ ברקזביץ, דחי ההסתדרות 216, ת־ד 7454,

 אשקלון.
 תאריך מתן צו הפירוק: 26.3.1996.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ס״ו בסיון
 התשניו (996ו.2.6), הכונס הרשמי, שד׳ הנשיאים וו,

 מגדל שבע, באר-שבע-, נושים בשעה 11.00; משתתפים
 בשעה 10.30.

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי־ד־1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי־ד-11954,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ח׳ בניסן התשנ־ו(27

 במרס 1996):

 בשקלים חדשים
 א. סך כל המטבע במחזור ביום

 27 במרס 1996 8,224,303,427.60
 ג היתרה ביום 20 במרס 1996 8,310,078,326.10

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 83,774,898.50-

 ד. הגכםי• ביתרות מטבע חוץ וזהב 8,226,303,427.60

 נו בניסן התשנ־ו(28 במרס 0996

 שלמה םיpים
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 ם־ח התשי׳ד, עמ׳ 92ו.

 ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל

 פר/5731, מסי 37/96
 שמות החייבים ומענם: אלבז אלי, ת־ז 0265834376: אלבז

 אבלין, ת־ז 02698784 - רח׳ נליקסון 846/25, קרית-גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, תיא 90/ו24 (פר/

 ו 573).
 תאריך מתן צו כינוס נבטים והכרזת פשיטת רנל: ו׳ בתשרי

 התשנ״א (25.9.1990).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רנל: ז׳ בניסן התשנ׳ו

.(27.3.1996) 

 סיבת הביט1ל: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 פר/5738, מם׳ 41/96
 שם החייב, תיאורו ומענו: בן ארי ישראל, ת״ז 5103313,

 מובטל, לב אילת 3302, אילת.
 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, ת־א 375/90 (פר/

.(5738 
 תאריך מתן צו כינוט נכטים והכרזת פשיטת רגל: ייט בחשון

 התשנ־א (7.11.1990).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת דגל: כיח בניסן התשנ־ו

 (7.4.1996 ו).
 סיבת הביטול: גיצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 ילקוט הפרסומים 4405, י־ב באייר התשנ׳ו, 1.5.1996 3121



 בשקלים חדשים
 א. סך כל המטבע במחזור ביום

 17 באפריל 1996 8,448,641,284.00
 ב. היתרה ביום 3 באפריל 1996 8,569,431,075.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 120,789,791.00-
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 8,448,641,284.00

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954 ו

 לפי סעיף 58(0 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י־ד בניסן התשנ׳ו

 (3 באפריל 1996):

 בשקלים חדשים כ־ט בניסן התשני׳ו(18 באפריל 1996)
 שלמה סירקיס

 משנה למנהל מחלקת המטבע

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

 מוקד חברה ליבוא ויעוא (1971) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-057385-0)
 הודעה בדבר אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ*ג-1983, כי אסיפה סופית של
 החברה הנ־ל תתקיים ביום 19.6.1996, בשעה 12.00,
 במשרדי המפרק, רח׳ הרצל 76, חיפה, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, לשמוע ביאורים מהמפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בניירות החברה.

 אלי ליכטר, רו״ח, המפרק

 חברת חלקה 68 בגוש 45 ו 7 בע״מ
 (דדפ 51-025417-0)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, בי באטיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ־ל, שנועדה והתכנסה כהלכה ביום
 11.4.1996, רח׳ מקוה ישראל 18, תל-אביב, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות במפרקי

 החברה את סימה מטלון ומידה אבוליץ.

 כל נושה שיש לו תביעות גנד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך ו2 יום מיום פרסום
 הודעה זו למפרקות הנ״ל, במשרד עוה׳׳ד קלמנטינובסקי-

 שטיין ושות׳, רח׳ מקוה ישראל 8ו, תל-אביב.

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

 סימה מטלון מידה אבוליץ
 המפרקות

 א. סך בל :המטבע במחזור ביום
 3 באפריל 1996 8,569,431,075.00
 ב. היתרה ביום 20 במרס 1996 8,226,303,427.60

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 343,127,647.40

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 8,569,431,075.00

 י־ד בניסן התשנ״ו(3 באפריל 1996)

 שלמה םירקים
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי־ד-1954

 לפי סעיף 58(0 לחוק בנק ישראל, התשי־ד-1954י,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ׳ בניסן התשב־ו(9

 באפריל 96*0:

 בשקלים חדשים
 א. סך בל המטבע במחזור ביום

 9 באפריל 996ו 8,569,431,075.00
 ב. היתרה ביום 3 באפריל 996ו 8,569,431,075.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 0.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 8,569,431,075.00
 כ״א בניסן התשנ־ו(0ו באפריל 0996

 שלמה סידקים
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי־ד-1954

 לפי סעיף 58(0 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-954וי,
 מתפרסם ביוה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ־ח בניסן התשנ״ו

 (7ו באפריל 0996:
 ו ם״ח התשי׳׳ד, עמי 192.
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 בושר טוב בע״מ חברת אלפרד רייכמן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח־פ 51-053545-3)

 הודעה על אסיפה סופית
 \ ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, שאסיפה כללית
 אחרונה של החברה הניל תתכנס ביום 996 ו.30.6, בשעה
 2.00ו, במשרדו של מפרק החברה, רח׳ הברזל 2, תל-אביב,
 לשם הנשת דו׳ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה.

 עודד רייכמן אוריאל דייבמן
 המפרקים

 פאעד - פיתוח וארגון עסקים רפואיים
 ובינלאומיים בע׳׳מ

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, בי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ־׳ל, שנתכנסה ביום 14 באפריל 1996,
 הוחלט לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברטי ועיש,
 מרח׳ בית הפועלים 6, רחובות, ואת אביגדור נבע, מרח׳

 טלר, רחובות, למפרקים.

 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה מתבקש להגישן
 למפרקים, לפי המען: רח׳ בית הפועלים 6, רחובות, תוך 30

 יום מיום פרסו• הודעה זו.

 ברטי ויניש, רו־ת מפרק

 חברת חלקה 709 בגוש 6158 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (דרפ 3413-3 ו 0-ו 5)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה כהלכה ביום 7.3.1996,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד אמיר פרץ, מרח׳ חוף הזהב 122, הרצליה פיתוח,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה

 זו למשרד המפרק הנ־ל.
 אמיר פרץ, עויד, המפרק

 (ודפ 51-176017-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.7.1996, בשעה 0ו, במשרד
̂ חיפה, לשם הגשת  המפרק רו־ח זאב שטרן, רח׳ הרצליה 9
 דרח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
 נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של

 החברה ושל המפרק.

 זאב שטדן, רויח, המפרק

 חושן מאיד בע״מ
 (ח״פ 51-163351-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החכרה הניל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 996ו.25.3, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את אהרון מאיר, מרח־ פעמוני 0ו, תל-אביב,

 במפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הג־־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ־ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אהרן מאיד, המפרק

 א.ת.ד. נעלים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח־פ 175677-7-ו5)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הב״ל נתקבלה החלסה מיוחדת לפרק את
 החברה פירוק מרצון ולמנות את דניאל תמר כמפרקת

 החברה.

 על בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרקת
 תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למען החברה, רה׳ דיזנגוף

 135, תל-אביב.

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

 תמר דניאל, דירקטורית ומפרקת

 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשני׳ו, 1.5,1996 3123



 חברת מעון זוסיה וסוניה בלסקי בע׳׳מ
ג בגוש 26ו6) ג  (חלקה ו

 (בפירוק מרצון)
 (רדפ 0971-5ו0-ו5)

 הודעה בדבר מינוי מפרק

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית ואםיפה סופית
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 25.4.1995
 במשרדה של עויד נורית גונן, רח׳ הא באייר 2, ככר
 המדינה, תל־אביב, בשעה 00.דו, נתקבלה החלטה על
 מינויה של רחל בבר במפרקת קבועה ויחידה של החברה,
 בשל פטירתו של אברהם בכר (המפרק הנוסף עפ־י מינוי

 מיום 27.1.1991).

 הודעת רשם החברות בענץ הנ׳־ל, בהסתמך על צו קיום
 צוואה מיום 6.4.1994, נתקבלה וסומנה *א' בישיבה הניל).

 רחל בכר, המפרקת

 חברת חלקה 18/9 בגוש 6906 בע״מ
 (רדפ 51-025614-2)

 הודעה על בירוק מרצון ומינוי מבדק
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית של החברה
 הנ׳ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום 22.4.1996, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה

 אברהמי, מרח׳ הרשת 29, בת ים, במפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך ו 2 יום מיום פרסוס

 הודעה זו, למען המפרק הנ־ל.

 נושה או ארם אחר אשר לא יניש תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ׳־ל - לא ייענה.

 אדיה אברהמי, המפרק

 כספי שאן בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה םומית
 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 558 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳נ-1983, בי אסיפה כללית אחרונה של
 חברי החברה הנ־ל תתכנס ביום 996 ו.25.6, בשעה 10.50,
 במשרד עו־ד ארנון מילר, ברח׳ צייטלין ו 2, תל-אביב, לשם
 הגשת דו־ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוטפים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהונ בפנקסים

 ובמטמכים של החברה והמפרק.

 ארנון מילד, עויד, המפרק

 פ. שוסטק בע״מ
 (חי־פ 095587-0-ו 5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 18.5.1996, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את פניאל שוטטק, מרח׳ אחימאיר 21, תל-

 אביב, במפרק החברה.
 על כל נושה, אם ישנו כזה, להגיש את תביעתו, בצירוף
 הוכחותיה, תוך ו2 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הניל

 לפי המען האמור.
 נושה או אדם אחר אשר לא יניש את תביעתו תוך

 המועד האמור ־ לא ייענה.

 פניאל שוסטק, המפרק

 דאמר חברה להשקעות
 (ח״פ 51-028727-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת ביאת הודעה, בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי ביום 26.3.1996
 נתקיימה אסיפה כללית שלא מן המנין של החברה, שבה
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו׳ד רפאל רב חן, מרח׳ כלוך 2, תל-אביב 64161,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החכרה הגיל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך ו2 יום מיום פרסום הודעה

 זו, למשרד המפרק לפי המען הנ־ל.
 גושה או אדם שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל - לא ייענה.
 דפאל רב חן, עויד, המפרק

 שדמה נכסים בע״מ
 (ח׳־פ 51-083758-6)

pהודעה על פירוק מרצון ומינוי מפ 
 ניתנת בזאת הודעה, לפי סעיפים 118, 521 ו-325(ב)
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1985, כי באסיפה
 כללית שלא מן המנין של החברה הנ־ל, שנתקיימה ביום
 2.4.1996, קיבלה החברה החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון
 ומינוי עו׳ד יורם טמואל, משד, רוטשילד 158, תל-אביב,

 במפרק החברה.

 יוסי צימד, יושב ראש האסיפה

 3124 ילקוט הפרסומים 4405, י״ב באייר התשניו, 1.5.1996
 המחיר 14.84 שקלים חדשים ISSN 0334-2980 סודר בדפוס ׳׳יוניגרף״ בע״מ, ירושלים




