רשומות

ילקוט הפרסומים
4531
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עמוד
הודעה על מינוי מנהל כללי של המשרד לקליטת
העליה

3780

הודעה על מינוי ועד נאמנים לחל־אביב־יפו לפי.
חוק נכסי נפקדים

3780

הודעה על הסמכה לפי פקודת הראיות

3780

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית עילוט

מינוי רשם מקרקעין

3780

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מחוזית

הודעה בדבר הרבב מועצת דתית

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על
העבודה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה
המקומית עילוט

למחוז חיפה
3780

מינוי ועדה רפואית לפי חוק העובדים הסוציאליים  . . .ו378
ו378

מינוי ועדת משמעת לפי החוק האמור
מינוי מפקח לפי חוק הטיס ולפי חוק רישוי שירותי
3781
התעופה
מינוי ממלא מקום נוסף לנציג שר התחבורה בועדות
המחוזיות לתבנח ולבניה למחוזות חיפה והצפון  . . .ו8לנ
מינוי חברים לועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי
3781
נפגעי גזזת

עמוד
!378
3782
3783
ב8לב

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

3783

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

3784

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

3790

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

3792

הודעות מאת הכונס הרשמי

3792

הודעות מאח הציבור

3793

תיקון טעות

הודעה על מינוי מנהל בללי
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי־ט , 1959-ממתה הממשלה א ת
שלומית כנען לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לקליטת
העליה ,במקום גדעון שמיר .

טוען רבני מורשה לפי תקנות הטוענים הרבניים,
התשכ־ח;*1967-
מנהל בית סוהר ,סגנו או עוזר למנהל בית סוהר:
מפקד בית מעצר;
רשות רושמת ,במשמעותה בפקודת הנישואין
והגירושין )רישום( .

תוקף המינוי החל ביום כ־ה באייר התשנ־ז ) 1ביוני
.(1997

ב״א באייר התשנ־ז ) 28במאי (1997
)חמ (3-220

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי*ט195?-
י

1

4

ביב באייר התשנ״ז ) 29במאי (1997
)חמ (3-56
ח נוה
מזכיר הממשלה
ם״ח התשי־ט ,עמ׳  ;86התשנ־ה ,עמ׳ .500
י־פ התשנ־ו ,עמי .4826

צחי הנגבי
שר המשפטים

ק״ת התשכ־׳ח ,עמי .16
חוקי א ־ י  ,ברך בי ,עבד .876

מינוי רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשב״ט969-ו

הודעה על מינוי ועד נאמנים לתל־אביב־יפו
לפי חוק נכסי נפקדים ,התש־י 950-ז
בהתאם לסעיף 29ב לחוק נכסי נפקדים ,התש״י950-ו ,
מודיעים בזה בי הממשלה מינתה ועד נאמנים לתל־אביב־
יפו בהרכב דלהלן:
י

מרדכי זקן  -יושב־ראש
שלמה פבלר  -הבד
גבי שוחט  -חבר
יחיא בסל  -חבר
שייקה ארז  -חבר
דב חיררי  -חבר
יוסף ריחאן  -חבר
ריפי חסן  -חבר
הודעה על מינוי ועד נאמנים לתליאביב־יפו,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4464התשנ־ז ,עמי - 906
בטלה.
כ־ב באייר התשנ״ז ) 29במאי 997ז(
)חמ (3-73

דן נוה
מזכיר הממשלה
י ס־ח התש־׳י ,עבר  ;86התשליד ,עמ׳ .38

הודעה על הסמבה
לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א1-ד9ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו)בץ (6לפקודת הראיות
]נוסח חדש[ ,התשל״א 971-ו י ,אני מסמיך א ת כל אחד
מנושאי התפקידים שלהלן ,לצורך מילוי תפקידו ולענין
הסעיף האמור ,לתת אזהרה ולאשרה על פני תצהיר:
עורך פטנטים ,במשמעותו בחוק הפטנטים ,התשב־ז-
;1967
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עכר .421
ס־ח התשכ־ז ,עמי .148

3780

בתוקף סמכותי לפי סעיף )116א( לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני ממנה א ת אמנון אביעד לרשם
מקרקעין ללשכת רישום המקרקעין ירושלים.
מינויו של חיים חבר כרשם מקרקעין ירושלים בטל עם
יציאתו לגימלאות.
1

ב״א באייר התשנ״ז ) 28במאי (1997
)חמ (3-295

1

צחי הנגבי
שר המשפטים

ם־ח התשב־ט ,עמ׳ .239
י־פ התשל־ו ,עמי .1869

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארנון הפיקוח על העבודה ,התשי־ד954-י
 .1בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי־ד954-ו  ,סעיף )29א( לחוק עבודת
הנוער ,התשי־ג-ג , 195וסעיף  24לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי״א-ו95ו -
ז

ב

ג

)ו( אני ממנה א ת הרשומים מסה להיות מפקחי
עבודה לענין הפיקוח על החוקים האמורים:
בחלוני מג׳יד
אבועיםא מדיאן
אלסאנע יוסף
חמדן פואד
אבו ג׳אמע יאסר
) (2אני מבטל א ת מינוים* של הרשומים מטה
במפקהים לענין החוקים האמורים:
ם״ח התשי־׳ד ,עמי .202
ס״ח התשי״ג ,עמ׳ .115
ס־ח התשי־א ,עמי .204
י־פ התשנ־ז ,עמ׳ .707

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ״ז12.6.1997 ,

מינוי מפקח

זהראלדין ואיל
חיראלדין מגייד
דקסה יעקב
ויסאם מנסור

לפי חוק הטיס 1927
ולפי חוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ*ג-ב196
בתוקף סמכותי לפי סעיף סומא( לחוק הטיס ,ל92ו ,
ולפי סעיף <9א( לתוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ־ג-
 *1963אני ממנה את מרדכי אנגלמן למפקח לענין החוקים
האמורים ,כל עוד הוא עובד במשרד התחבורה.
ז

ט־ו באייר התשנ־ז ) 22במאי (1997
)חמ (3-150

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

מינוי ועדה רפואית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ׳ו1996-
בתוקף םמכוחי לפי סעיף )18א( לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ־ו 1996-י ,אני ממנה ועדות רפואיות
לענין פרק ה׳ לחוק האמור כלהלן:
ו .פרופ׳ יאיר יודפת ,רופא  -יושב ראש:
פרופ׳ יואל ריבק ,רופא  -חבר:
ד־ר דן אנגלהרד ,רופא  -חבר.

ייה באייר התשנ־ז ) 25במאי 0 997
)חמ (3-549

יצחק לוי
שר התחבורה
חוקי א־י ,ברך גי ,עמי ו ;255סיח התשל־ב ,עמ׳ 48ו.
ם׳ח התשכ־ג ,עמי .104

מינוי ממלא מקום נוסף לנציג שר התחבורה
בועדות המחוזיות לתכנון ובניה למחוזות חיפה
והצפון
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה1965-

 .2פרופ׳ יוסף זוהר ,רופא פסיכיאטר  -יושב ראש,-
דייר יאיר בראל ,רופא פסיכיאטר  -חבר:
ד־ר ברוך שפירא ,רופא פסיכיאטר  -חבר.

בתוקף סמכוחי לפי סעיף 48א לחוק התכנ pוהבניה,
התשכ־ה965-וי ,אני ממנה את פטר דויטש לממלא מקום
נוסף לנציגי* בועדות המחוזיות לתכנון ולבניה למחוזות
חיפה והצפון.

 .3פרופ־ יאיר יודפת ,רופא  -יושב ראש:
פרופ־ יוסף זוהר ,רופא פסיכיאטר  -חבר;
פרופ־ יואל ריבק ,רופא  -חבר.

ט־ו באייר התשנ־ז ) 22במאי (1997
)המ (3-7

ט־ו באייר התשנ־ז ) 22במאי (1997
)

ח

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

־>

מ 2 2 7 4 9

ם־ח התשנ׳׳ו ,עמי .152

1

יצחק לוי
שר התחבורה
י ם־ח התשב׳׳ה ,עמי  ;507התשל־׳ג ,עבר .226
* י־׳פ התשניד ,עמי .2835

מינוי חברים לועדות רפואיות
לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ־ד 994-ו

מינוי ועדת משמעת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק לפיצוי נפגעי גזזת,
התשנ*ד994-ו  ,ובהתאם לתקנה  10לתקנות לפיצוי נפגעי
גזזת )הגשת תביעה ,הכרה בנפגע ,קביעת דרגת נכות ,הרכב
ועדות וסדרי עבודתן( ,התשנ־־ה , 1995-א נ י ממנה את
הרופאים המומחים ששמותיהם מפורטים להלן לחברים
בועדות רפואיות  ,כמפורט להלן!
י

לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ־ו996-ו
בתוקף סמכותי לעי סעיף  28לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ־׳ו ,'1996-אני ממנה ועדת משמעת לענין
החוק האמור ,כלהלן:
שלמה מברמן ,לפי הצעת שר המשפטים  -יושב ראש;
שרה אשכנזי  -עובדת משרד העבודה והרווחה ,בעלת
השכלה אקדמית;
שמואל פינצי  -על פי המלצת המועצה.

ג

2

במחוז המרכז
שם הרופא

תחום המומחיות

פרופ׳ יצחק שקד

נוירוכירורגיה

כ־א באייר התשנ־ז ) 28במאי (1997
)

1

ח

מ2 7 4 9

־ >
3

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ו ,עמי .152

ילקוט הפרסומים  ,4551ז׳ בםיון התשנ״ז12.6.1997 ,

ם־ח התשנ־׳ד ,עמ׳ .217
ק־ת התשנ־ה ,עכר .546
י״פ התשנ־ו ,עמי  ;56התשנ-ז ,עמ׳ .2988
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במחוז היפה
שם הרופא

תחום המומחיות

ד־ר טל יונגרמן
ד־ר יואב קראוס

פסיכיאטרית
פםיכיאטריה

י־ב באייר התשנ־ז) 19במאי (1997
)חמ (3-2583

יהושע מצא
שר הבריאות

הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית נתניה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל־א1971-
בתוקף הסמכות שהואצלה לי בידי השר לעניני דתורנ
לפי סעיף 7ג)ב( לחוק־יסוד :הממשלה' ,אני מודיע בי לפי
סעיף )6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א1-ל ,'19קבעתי שהמועצה הדתית נתניה תהיה בת
עשרים ושבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן :
כהן יונתן
במיסה אליה!
מתוק רפאל
נגר שלמה
נס הרצל
םאידוב יהודה
סוטניק שאול
סעדה אליהו
עציון דוד
קרשניקר לב
שכטר מאיר
שלוש איתן
שריפי ניסן

אברהם משה
אזוגי אליהו
אסרף יוסף
בוארון סינו
בוקרה חיים
ברנס יעקב
בשארי דניאל
גולן חנוך
גנות זאב
דומברוביץ דב
דרך שמואל
וחידי יוסף
ורטהיימר בךעיון
ישראל שלמה

י״ט באייר התשנ־ז) 26במאי (1997
)תמ (3-140

אדיה גמליאל
סגן השר לעניני דתות

ס׳ת התשנ־ב ,עמי .214
ם־ח התשל־א ,עמ׳ 30ז :התשניה ,עמ׳ .157

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה
המקומית עילוט
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות* התשכ־ה965-ו
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות /התשב״ה , 1965-נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות למועצת המועצה המקומית עילוט ,שקויימו ביום
ייג באייר התשנ־ז) 20במאי :(1997
ז

ס־ח התשכ־ה ,עכר  ;248התשניו ,עמ׳ .386

3782

אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ו  -תזית עילוט הדמוקרטית;
ז  -המאזניים:
ים  -השיתוף והאחוה:
ע  -מפלגה דמוקרטית ערבית;
ץ  -האמת והצדק.
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
2,061
המקומית
2,025
ג .המספר הבולל של הקולות הכשרים
36
ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים
ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
מספר הקולות
אות/יות וכינוי הרשימה
243
ו  -חזית עילוט הדמוקרטית
113
ז  -המאזניים
1,221
ים  -השיתוף והאחוה
440
ע  -מפלגה דמוקרטית ערבית
8
ץ  -האמת והצדק
ו .קיימות התקשרויות בדבר חלוקת מנדטים בין רשימות
אלה:
חזית עיליט הדמוקרטית )ו( עם השיתוף והאחוה )ים(;
מפלגה דמוקרטית ערבית )ע( עם המאזניים )ז(.
ז .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
המועמדים:
אותיוה ובינוי הרשימה

מספר המנדטים

ז
ו  -חזית עילוט הדמוקרטית
6
ים  -השיתוף והאחוה
2
ע  -מפלגה דמוקרטית ערבית
ח .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
מרשימת ו  -חזית עילוט הדמוקרטית:
ו .עבד אלסלאם אבו ראם:
מרשימת ים  -השיתוף והאחוה:
ו .אבראהים אבו ראס:
 .2פרג׳ עב1ד:
ג .מרואן אבו ראס:
 .4סלים אבו ראס:
 .5חאלד אבו ראס;
 .6אחמד אבו תנהא;
מרשימת ע  -מפלגה דמוקרטית ערבית:
 .1אחמד עודת אללה:
 .2מוחמד מוםא.
י־ה באייר התשנ־ז) 25במאי (1997
)חמ (3-2150
יאסר טבאש
פקיד הבתירות למועצה המקומית עילוט

ילקוט הפרסומים  ,4551ז׳ בסיק התשנ־ז12.6.1997 ,

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית עילוט
בהתאם לסעיף ו)7א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירותהתשכ־ה 9 6 5 - ( ,ו '  ,ולסעיף  (3x1)7לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם /התשל־ה-
 ,'1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות
המועצה המקומית עילוס.
לקראת הבחירות שקויימו ביום י־ג באייר התשנ״ז)20
במאי :(1997

התבנית הופקדה ,בהתאם לסעיף  88לחוק ,ביחד עם
התשריטים המצורפים אליה .הודעה על הפקדת התכנית
האמורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4510התשנ־ז ,עמי
 ,2910ביום ג׳ בניסן התשנ־ז ) 10באפריל  /1997ובעתונוח
ביום כ־ג בתשרי התשנ־ז ) 6באוקטובר .(1996
התכנית האמורה ,בצורה שבה המועצה הארצית
לתכנון ולבניה אישרה אותה ,נמצאת במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,ובמינהל התכנון ,משרד
הפנים ,קרית בךגוריון ,ירושלים.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ,ללא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ז( אבראהים אבו ראס
 (2אתמד עודת אללה
 (5יוסף אבו ראס

כיז בניסן התשנ־ז) 4במאי  997ו(
<

חמ

6 9 7

'

עמרם קלעג־י
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

ג (

 .2ביום י׳׳א באייר התשנ־ז) 18במאי  (1997התפטר אחמד
עודח אללה ממועמדותו לראשות המועצה.
 .3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
ו206
המקומית
 .4המספר הבולל של הקולות הכשרים

1969

 .5מספר הכולל של הקולות הפסולים

92

 .6מספר הקולות שניחנו לבל אחד מהמועמדים:
שם המועמד

במספרים

 .1אבראהים אבו ראס

1,342

 .2יוסף אבו ראס

627

באחוזים
68.16%
31.84%

 .7שמו של המועמד שנבחר לראש רשות:
אבראהים
אבו ראם
)השם הפרטי(
)שם משפחה(
י־ח באייר התשנ׳ז ) 25במאי (1997
<חמ 50ו(3*2
יאסר סבאש
פקיד הבחירות למועצה המקומית עילוט
1
־

םיח התשכ־ה ,עמ׳  :248התשנ־ו ,עמ׳ 386
ס־ח התשל״ה ,עמי  :211התשנ־ו ,עמ׳ .227

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1945 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ־ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ז ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מיתאר מס׳
תממ) 155/להלן  -התבנית /שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3095התשמ־ד ,עמי 3227
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו )להלן -
הועדה /הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי אין הועדה חייבת
בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה כאמור
בסעיף  20לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור.*1943 /
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאת
דברים על זכותו או ע ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע
האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר
מחוזית למחוז חיפה

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.

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה1965-

תוספת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנץ
והבניה ,התשב־ה) '1965-להלן  -החוק /בי המועצה
הארצית לתכנון ולבניה החליטה לאשר את תבנית מיתאר
מחוזית חלקית מחוז חיפה מם׳ תממ ,6/חלק מס׳  - 2כפר
חוואלד.
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .507

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בםיון התשניז12.6.1997 ,

קרקע בקרית אונו ,במפורט להלן -
גוש

חלקה

שטח במ־ר

6493
6494

378
575

1,427
1,033

ס*ח התשב־ה ,עם• .307
ע־ר  ,1943חוסי ו ,עמי .32

3785

היעוד :בניני ציבור.
העתק התכנית והתשריט מופקדים במשרדי הועדה,
רת׳ סוקולוב  ,13קרית אונו ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ב• בניסן התשנ־ז ) 9באפריל (1997
דדוד בירנבאום
~ '
'
יושב ראש הועדה תמקומית
לתכנון ובניה אונו
ח מ

2

הודעה לפי סעיפים  sו־7

מגרש

שטח בכדר

יעוד

דרך קיימת
דרך מוצעת
44ו3,ו
ב־צ
68,016
מצ 1
שציפ
4,029
צפ ז
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עירית
אשדוד ,הקריה ,דת־ הבנים  2ו ,אשדוד ,ובל המעוניין בדבר
זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ־ז בניסן התשנ׳׳ז ) 4במאי  997ו(
צבי עילקד
־
יושב ראש הועדה המקומית
לתבנלן ובניה אשדוד
י ס־׳ח התשב־ה ,עמי .307
)

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

ג

לפקודת הקרקעות )רpישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה?965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 ,69/101/02/3שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4470התשנ־ז ,ענד  ,1051מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד )להלן  -הועדה( ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
ציבור וכי הועדה מובנה לשאת ולתת על רכישת ה ק  pע
האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן ב ק  pע
האמורה ורועה 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 לםעיפיהםא ת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה ב ק  pע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיר את
החזקה בה.
תוספת
קרקע בחלק מגוש  ,2065ח־׳ח  ,29ברובע בי ,בשטח של
 03,522ו מ־ר ,כמפורט להלן -

ח

הזדעות לפי חזק התכמן והבנ»ה,
התשכ״ה1965-

מ 2

3784

( 5

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסדת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ 5600״ ,שינוי מס׳  2/96לתכנית מיתאר מקומית
מסי  3137ושינוי מסי  3/96לתכניות מיתאר מקומיות מסי
 2097ו־ל209א׳.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי
קוממיות )סלבית /בית ראש הממשלה ,רח׳ םמולנסקי ו,
מגרש מס׳ ו על פי תכנית מסי 37ו - 3גוש  ,30027חלקה
.6
עיקרי הוראות התבנית (1 :קביעת בינוי לתוספת בניה
בקומה א׳ של הבנין בחזיתו הדרומית (2 :קביעת בינוי
לשינוי באופן סגירת המרפסת בחזיתו הצפונית של הבנין(3 :
קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת הגג (4 :קביעת בינוי
לתוספת בניה למוסך (5 :קביעת קווי בנין לתוספות הבניה
כאמור (6 :קביעת שטחי הבניה לתוספות הבניה בקומה א׳
ובקומת הגג ל־ 45.48מ־ר (7 :קביעת הוראות בינוי ופיתוח:
 (8קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 9.3.1997ובילקוט הפרסומים  ,4505התשנ״ז ,עבר .2759
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כיב באייר התשנ״ז ) 29במאי  997ו(
מתתיהז חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ירושלים

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ז )להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה השומרון ,מופקדת ־תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ש ,*671/שינוי לתכניות מס׳ ג 556/וש.280/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא,
מדדום לרה׳ חללי דקר  -גוש 0646ז ,חלקות .29 ,28 ,25 ,24
 ,30ח־ח 5ו.26 ,
עיקרי הוראות התבנית :א( הגדלת שטחי הבניה -
קביעת שטח ההרתבה לכל בנין :ב( שינויים במרוותים

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסמן התשנ־ז12.6.1997 ,

צדדיים וקדמיים :ג( קביעת הוראות ארכיטקטוניות לתכנית
ההרחבה ולחזיתות :ד( שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ לדרך.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל כל מעונין בקרקע.
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המתוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רה׳ חסן שוקרי  ,11חיפה
 ,31048טל׳ 6222ו86־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית השומרון ,רח׳ המייסדים  ,54ת־ד
 ,58זכרון יעקב  ,30950טל־ 399254־6נ>.
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט״ו באייר התשנ־ז ) 22במאי 997ו(
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחה חיפה

-290 ,276 ,272 ,228 ,206-204 ,199 ,96 ,92-84 ,79 ,77-70 ,68
.337 336 ,328 ,325-320 ,318-312 ,310 ,304 ,302-296 ,293
,399 .397 ,389 388 .385 ,375 ,373 ,371 ,345 ,345-341 ,359
 ;496 ,495 ,471 ,462 ,417-414 ,412 ,404-402גוש ,10049
חלקה  ,252ח־ח ,120 ,118-115 ,111-108 ,97-95 ,89 ,88 ,27
;269 ,255 ,225 ,219-217 ,215 ,181-178 ,159-155 ,126-124
גיש  ,10054ח־ח .106-99 ,75 ,67 ,65 38 ,25
עיקרי מטרת התכנית (1 :שינוי הוראות בניה לתכנית
מיתאר (2 :שינוי הוראות בגיה באזור מעיר ובאזור מרכז
אזרתי כדלקמן :א( שינוי בקווי הבנין והתובה לשמור על
דירוג בבניינים ,החל מהקומה התמישית :ב( שינוי במתן
הקלות במספר הקומות :ג( שינוי בגובה קומת העמודים :ד{
שינוי במתן ההקלות לגובה הקומות.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 6.9.1996ובילקוט הפרסומים  ,4447התשניז ,עמ׳ .136

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
חדרה ,דחי הלל יפה  ,s2חדרה ,טל׳ 6303107־06 ,ובן במשרדי
הועדה המתוזית מחוז הצפק ,רח׳ חסן שוקרי וו ,חיפה ,טל׳
6261ו86־ ,04ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,בדבר אישור
״תכנית מפורטת מס׳ חד/מק/ו100נ״ ,שינוי לתכניות מסי
חד 1001/וחד 450/מופקדת.

ט׳׳ו באייר התשניז ) 22במאי (1997
נחמיה להב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הדרה

מחוז הצפון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש
0054ו ,תלקות 71 ,169 ,140 ,135 ,36-54ו,230 ,229 ,205-202 ,
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 ,585 ,575 315 ,274 275,חית  ,134 ,151 ,150 ,128 ,59 35ו4י-
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד מקומית
63 ,1« ,144ו ;386 ,316 ,275 ,172 ,גוש  ,10035חלקות ,12 ,10
 ,435 ,409 ,408 ,401 ,400 ,248 ,133 ,115 ,69 ,13ח־ח ,18 ,11 ,9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
06 ,105 ,72 ,68 ,25ו-ו :454 378 ,114 ,11גוש  ,10036חלקות והבניה ,התשב־ה965-ו ,בדבר אישור ׳תכנית מיתאר
 ,207-204 ,194 ,192 ,189 ,188 ,182-179 ,103 ,100 ,28 ,27 .12מקומית מם׳ ג8300/־ ,שינוי לתכנית מם׳ ג.850/
,264-262 ,260 ,259 ,253 ,248 ,242 ,240 ,235 ,251 ,226 ,215
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מגאר  -גושים
,538 ,324 ,321-318 316 315 ,312 310-308 ,293 ,292 ,277
 ;15569 ,15568 ,412 ,410 408 ,407 ,404 398 ,387 ,377' ,376 ,354 ,355 ,351חלקי גושים ,15564 ,15563 ,15562 ,15561
 ,447 446 438 433 432 420 ,417 415 413ח־ח 1 3ו.15577 ,15576 ,15575 ,15S74 ,15570 ,15567 ,15566 ,1S565 -13 ,
,60 ,59 ,53 ,45 44 41 40 ,35-55 ,51 ,29 ,26 ,24 ,22-19 ,17
עיקרי הוראות תתכנית (1 :לקבוע הנחיות ותנאים
 ,126 ,124-120 ,116 ,114-110 ,104 ,101 ,99 ,95 ,79-75 ,63לפיתוח ולבניה של יעודי שטחיס (2 :לשנות ייעודם של חלק
 ,216 ,213' ,208 ,203 ,200 ,199 ,193 ,190 ,183 ,137 ,132-130מהשטחים (3 :להתאים את מערכת הדרכים בהתחשב במצב
 ,243 ,241 ,238 ,237 ,235 ,254 ,232 ,230-227 ,225-219 .217הקיים בשטח (4 :יעוד שטחים נוספים לבניה ולשטחי ציבור
 ,272-269 ,267 ,258 ,257 ,255 ,254 ,252 ,250 ,249 ,247-245ולדרכים.
,355 ,352 ,348 ,359 337 ,356 ,529 322 ,515 ,291 ,278 276,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 ;452 ,435 422 ,375 ,375 356גוש  ,10037חלקות  27.6.1995 ,95 33 ,39 ,9ובילקוס הפרסומים  ,4326התשניה ,עמ׳ .4428
,267 ,266 ,263-260 ,251-248 ,211-207 ,205-201 ,189-187
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
-582 370 ,569 ,346 ,540 ,338 ,534 ,531-329 ,327 ,311 ,275
 446 ,444 ,458 ,422 421 ,407 ,406 ,401 ,400 396 395 384הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 ,495 ,494 ,474-472 465 ,457 ,456 ,452 ,451ח־ח  ,8 ,6 ,4 ,1המזרחי ,וכל המעונין רשאי לעיץ בה בימים ובשעות
 ,65 ,64 ,57 34 ,52 ,45 ,42 ,40 ,38 ,24 ,25 ,20 ,18 ,16 ,12-10שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ״ז12.6.1997 ,

3785

מרתב תכנון מקומי לב הגליל

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה) 1965-להלן  -החוק( ,בי במשרדי הועדה
המתוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה לב הגליל ,מופקדת ־תבנית מיתאר
מקומית מם׳ ג9064/־ ,שינוי לתכניות מס־ ג 4014/וג.6761/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו )להלן  -החוק( ,בדבר אישור
־תכנית מפורטת מם׳ צפ/מק002/ו* .שינוי לתכנית מס׳
ג.4285/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19391חלקה  ,41ח־ח .103 ,46 ,8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי משטח לבניני ציבור
ומעליו מגורים ושטח ציבורי פתוח לשטת מגורים א׳ ושטח
ציבורי פתוח.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לתוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מתח הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17000טלי 508508־ .06המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לב הגליל.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת  -גוש  3531ו,
חלקה .77
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת מספר יחידות דיור
מאתת לשלוש.
הוח^ה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 30.9.1996ובילקוט הפרסומים  4464התשנ־ז ,עמ־ .914
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
צפת ,רח׳ ירושלים  30צפת ,טלי 2021ל69־ ,06ובן במשרדי
הועדה המחוזית מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קרית הממשלה,
נערת עליה ,טל׳ 6506508־ ,06ובל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט־ 1באייר התשנ״ז ) 22במאי ל(199
ישי מימון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה צפת
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה) 1965-להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם מופקדות תבניות
אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ד 11לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ־תבנית מיתאר
מקומית מס־ ג9122/־ ,שינוי לתבניות מס׳ ג 303/וג92/ג.4

) (1־תכנית מפורטת מקומית מס׳ בכ/מק/ו2ד/96/6ג־ ,שינוי
לתבניות מס׳ ג.6721/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי  -גוש
 ,11181חלקות .102 ,47 ,46 33 ,32

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בענה  -גוש
 ,18976חלקות .26 ,31

עיקרי הוראות התכנית :א( מתן הוראות להוצאת
היתרי בניה־ ,ב( לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה :ג(
הסדרת מערכת הדרבים :ד( הסדרת בניה קיימת :ה( חלוקת
חלקה  32ל־ 4מגרשים )עפ־י קיים(.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינויים בגודל השטחים
למסחר ,חניה ושצ־פ :ב( התאמת זכויות הבניה.
) (2״תכנית מפורטת מקומית מס׳ בב/מק/ד-9ו־ ,שינוי
לתכנית מס׳ ג.2805/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 1.12.1996ובילקוט הפרסומים  4466התשנ־ז ,עמי .966

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאג׳ור  -גוש
ז8ז ,19חלקות .1 ,2 ,3

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא
העמקים ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה ,להקמת גני ילדים.

ייד באייר התשנ־ז) 21במאי (1997
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפק
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בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה בימים
וג׳ והי ,בק השעות  08.00ו־ס .12.0כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ־ז12.6.1997 ,

המאוחרת מבין תפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם ,רה׳ החרושת
48בי ,אזור *!עשיה כרמיאל ,ת ־ ד  ,809טל׳ 9580628־.04
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המתוזית
מהוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,ת־ד  ,580טל׳
6508508־.06
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט־ו באייר התשנ־ז ) 22במאי (1997
רימון ג׳יבראן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר
מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון ,מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מס־ שג/ד/9ו־ ,שינוי תכנית מס׳ ג/ו.507
השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :בבול  -גוש
 ,19601חלקות ו3-3ד ,83-75 ,ד :130 ,12גוש  ,19602חלקות
 ;74 ,64 ,61-58 ,55-52 ,50-45 ,42 ,39-1גוש  ,19604חלקות
 :85 -70 ,67-1גוש  ,19605חלקות -70 ,64-59 ,33 ,26- 6 ,3-1
 :72גוש  ,19607חלקות  ;63-1גוש  ,19608תלקות  ;90-1גוש
 ,19609חלקות  :136 ,133-33 ,30-28 ,18גוש 0ו96ו ,תלקות
.74-6
עיקרי הוראות התכנית :לשנות הוראות בדבר גודל
מגרש מינימלי לבניה באיזורי מגורים א׳ וגי.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל ,רח־ המייסדים ,7
קרית ביאליק ,טל׳ 8740661־ .04העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית הצפון ,ת׳׳ד  395נצרת עילית ,טל׳
6506508־.06
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבחב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט־׳ו באייר התשנ־ז ) 22במאי (1997
רפעת כדור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובגיה שפלת הגליל

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ׳׳ז12.6.1997 ,

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,ה חשכ־ה ,1965-בדבר אישור ־תבנית מיתאר
מקומית 64/101/02/2׳ ,שינוי לתבנית מיחאר .35/101/02/2
השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :אילת ,מערב ד -
גוש  - 40073מגרשים  14ו־5ז.
עיקרי הוראות התבנית :א( איחוד מגרשים :ב( שינוי קו
בנין קדמי מ־ 10מ׳ ל־ 5מ׳ :ג( הגרלת זכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 3.11.1996ובילקוט הפרסומים  ,4454התשנ־ז ,עכר .408
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחתית
הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימיס ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בארישבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה965-ו )להלן  -התוק( ,כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה באר־שבע ,מופקדת ־תכנית מפורסת
מסי 0/116/03/5ו״ ,שינוי לתכנית מס׳ .6/116/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בארישבע ,שיכון
דרום  -גושים .38034 ,38032
עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעודי קרקע וקביעת
זכויות ומגבלות בניה לשטח לבניני ציבור.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,דרך הנשיאים ,ת־ד ,68
באר־שבע  ,84100טל׳ 4ו62964־ד .0המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית באר־־שבע ,ת־ד ,15
באר־שבע  ,84100טל׳ ד646360־.07
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרתב תכנון מקומי באר״שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התבנק
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור ׳תכנית מיתאר

3787

מקומית מס׳ 86/102/02/5״ ,שינוי לתבניות מם׳ /5בת,43/
 102/02/5ו ־ 02/02/5ו.60/

עיקרי הוראות התבנית :שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה ,להקמת אזור ספורט )איצטדיון(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר־שבע  -גוש
) 100168לא מוסדר /גבולות :כביש מס׳  25באר־שבע-
דימונה בצפון ,שטח תכנית עמק שרה שלב ד׳ במערב ,נחל
בקע בדרום וכביש עוקף מזרחי באר־שבע במזרח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 30.1.1997ובילקוט הפרסומים  ,4488התשנ־ז ,ענד 6ו9ו.

עיקרי הוראות התכנית :תכנון מפורט של אזור תעסוקה
בעמק שרה שלב הי ,על ידי :א( קביעת יעודי הקרקע ,זכויות
והוראות בניה :ב( התווית דרכים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 20.9.1996ובילקוט הפרסומים  ,4456התשנ־ז ,עמי .470
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר־
שבע ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירוחם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו )להלן  -החוק( ,כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ירוחם ,מופקדת ״תכניה מיתאר
מקומית מס׳ 26/107/02/26״ ,שינוי לתכנית מם׳ .107/03/26
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירוחם ,אזור
תעשיה  -גוש  ,39073ח״ח  ,2ל.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים ביעודי קרקע וקביעת
זכויות ומגבלות בניה ,להרחבת אזור התעשיה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,שר׳ הנשיאים ,ת־ד ,68
באר־שבע  ,84100טל׳ 6196414־ .07המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית ירדתם ,ת״ד  ,1ירוחם
 ,80550טל׳ 6589417־.07
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת א ת
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירוחם

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית 25/107/02/26״ ,שינוי לתכנית מס׳ .12/107/02/26
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ירוחם  -גוש
< 39539לא מוסדר(.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הדרום .וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ירותם,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה) 1965-להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה שמעונים ,מופקדת ־תבנית מיתאר
מקומית מס׳ 10/183/02/7־ ,שינוי לתכנית מסי ,1/183/02/7
על חיקוניה ,ולתכניות מפורטות ,1/363/03/7 .,361/03/7
 386/03/6ו־ל ,362/03/על תיקוניהן.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לקיה  -גושים
בהסדר ,100220/3 ,100217/3 ,100217/1 :ובהסדר חלקי:
 100217 ,100220/4ו־.100220
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להגדלת ישוב בידואי לקיה על ידי שינוי ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות בניה לתכניות מפורטות.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרס1מה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,דרך הנשיאים ,ת*ד ,68
באר־שבע  ,84100טל•  .07-6296414המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הוערה המקומית שמעונים ,חוות איבים,
מועצה אזורית שער הנגב ,טלי 899696־ד.0
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקוח ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק .התכנון
והבניה ,התשב־ה) 1965-להלן  -החוק /בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה שקמים ,מופקדת ־תבנית מפורטת
מסי 3/140/03/6״ ,שינוי לתבנית מסי .140/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רווחה  -גוש
 ,2952חלקות  :24-20גוש  ,2953חלקות 5ו-ו :2גוש ,2954
חלקות .51 ,38
עיקרי הוראות התכנית :שינויים ביעורי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה ,להרתבת מושב רווחה ,אזור מגורים
אי.

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ־ז997 ,ז2.6.ו

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המתוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,דרך הנשיאים ,ת׳׳ד ,68
באר־שבע  ,84100סל׳ 4ו62964־ .07המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית שקמים ,צומת ראם,
ד״נ שקמים ,טל׳ .08-8383501
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת א ת
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו)להלן  -החוק( ,כי במשרדי הועדה
המתוזית לתכנון ובניה מתוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה תמר-רמת־נגב-ערבה ,מופקדת
״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 36/100/02/10״ ,שינוי לתכנית
מם׳ .100/02/10
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :מישור ימין -
מחצבת ממשית דרום  -גוש .39074
עיקרי הוראות התבנית :א( איתור ותכנון של שטחים
לכריה של חרסית :ב( דרך גישה לאזור הכריה.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המתחית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,דרך הנשיאים ,ת־ד ,68
באר-שבע  34100טל׳ 6296414־ל .0המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית תמר-רמת־נגב-ערבה,
מועצה אזורית המר ,נוה זוהר ,סדום 0ו ,869טל׳ 6584262־
.07
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגזןזה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת,
ט־ו באייר התשנ־־ז ) 22במאי (1997
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי עומר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לתוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
4ו/מק006/ו׳ /שינוי לתכנית מס׳ /14בת/ו.6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם; עומר ,רת׳ עומרים
 - 8גוש  ,100168חייה  - 1מגרש .23
עיקרי הוראוח התכנית (1 :תוספת קומה על קרקעית
)ללא שינוי בגובה המותר(;  (2שינויים בחלוקת זכויות
הבניה בין הקומות )ללא תוםפת זכויות בניה(.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום
ל99ו 6.3.ובילקוט הפרסומים  ,4300התשנ־ז ,עמ׳ 0ד.24
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עומר ,רה׳ רותם ,תייר ו ,טל׳ 4־40ו  ,6291וכן
במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
משרד הפנים ,דרך הנשיאים ,באר־שבע ,טל׳  ,6296444וכל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט״ו באייר התשנ׳׳ז ) 22במאי ד99ו(
פיני בדש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עומר
מרתב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תוכנית מפורטת מס׳
8ו/מק2008/״ ,שינוי לתכנית מס׳ /18במ.163/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית מלאכי -
גוש  ,301ח״ח .28
עיקרי הוראוח התכנית :א( שינוי בצורה ומיקום מחדש
של מגרשים מס׳  11ו־ ,16תוך שמירח גודלם וייעודם :ב(
שינוי הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדה התבנית פורסמה כעתונוח ביום
ד.2.199ו 2ובילקוט הפרסומים  ,4496ז^תשנ״ז ,עמי .2372
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי ,ובמשרדי הועדה המחוזית
מחוז הדרום ,ת״ד  ,68באר־שבע ,טלי 6296414־ ,07ובל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט״ו באייר התשנ״ז ) 22במאי ד99ו(
משה שמעון שימו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריה מלאכי

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ׳׳ז12.6.1997 ,
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1085/97

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 182/96
בענין פקודת התברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברח טחנות בחלב קטיף בע־מ,
והמבקש :שמעון ידידי ,ע־י ב־ב עו־ד אלה אלטמן,
מרח׳ הרימון  ,85קרית גת  ,82000טלי/פקס  ,07-6817805על
פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי.
נמסרת בזה הודעח ,כי ביום  3בנובמבר  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  3ביולי  1997בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש'הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה  6.00ו
ביום  22ביוני .1997

בענין פקודת החברות ננזסח חדש[ ,התשמ״נ983-ז,
ובענין פירוק חברת פרנסיס בניה ) (1987בע־מ,
והמבקשים :מועלם םעיד ואחי ,עיי ב־ב עו־ד מי
שמשום ,מכפר עראבה  ,24945ת״ד .197
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4במאי  1997הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתיפה לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט
היושב בדין ביום  15בספטמבר  1997בשעה .08.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
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 יאותר משעה
 12.00ביום  3בספטמבר  997ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מ׳ שמשום ,עו־ד
בא־כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלה אלטמן ,עו־ד
באת־כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי  03/97ו
בענין פקודת התברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב
תיק אזרתי 432/96
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו,
ובענין פירוק תברת אולגה פשן בעימ,
והמבקשת :מרים אבוטבול ,עיי ב־כ עו־ד אורית שלוש,
מרת׳ ארלוזורוב  ,111תל־אביב .62098
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  11בספטמבר  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  14בספטמבר  1997בשעה .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 שימסור למבקשת הודעה על רצוני זה.
את ההודעה יש למסור למבקשח ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר מיום 13
בספטמבר .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ובענין פירוק חברת ר.ק.מ .הברה לכות אדם וסיעוד
בע־מ,
והמבקשים :מוםטפא שלבי ואחי .עיי ב־כ עו־ד א׳
סעדי ,מרח׳  ,705בנין אלםפא ,נצרת .16000
נמסרה בזה הודעה ,כי ביום  28בינואר  1997הוגשה
בקשה לבית המשפס המחוזי בנצרת לפרק את החברה
תנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפס
היושב בדין ביום  18בספטמבר  1997בשעה .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 שהגיע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה
 12.00ביום  5בספטמבר .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
א׳ סעדי ,עו׳ד
בא־בוח המבקשים

אורית שלוש ,עו־ד
באת־כוח המבקשת
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ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ׳־ז12.6.1997 ,

כבית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

חיק אזרחי 5014/97

תיק אזרחי 1590/96
בענין פקודת החברוח }נוסח חדש[ ,התשמ־ג,1983-
ובענין פירוק חכרת אר.אס.פי.ד .דלת בטחון מהפכנית
) (1993בע־מR.S.P.D. Revolutionary Security Door ,
. ( L t d (1993.
והמבקשים .1 :נחום גודזון .2 :אלכסנדר םבירםקי ,ע־י
ב־כ עוה־ד דב מילמן ו/או רוזלי גולדשטיין ,משד׳ חן ,52
תל־אביב  ,64167טל׳  ,6968263 ,6966831פקס׳ .6910644
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  18בנובמבר  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק א ת החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  14ביולי  1997בשעה .11.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה
 13.30ביום ד ביולי .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בענין פקודת החברוח ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג-ג,196
ובענין פירוק חברת פישר שירותי הסעת נוסעים )(1986
בע־מ,
והמבקש :סלימאן אבו רביעה ,עיי ב־ב עו׳ד טלאל
אלעוברה ,מבנין רסקו ,חדר  ,240באר־שבע ,טל׳ 6232131־ד,0
פקס׳ .07-6233380
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26בינואר  1997הוגשה
בקשה לבית המשפט המחחי בבאר־שבע לפרק א ת החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשח פירוק זו הישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  14ביולי  997ו בשעה  0.15ו
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
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.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  31באוגוסט .1997
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טלאל אלעוברה ,עו־ד
בא ־כוח המבקש

רוזלי גולדשטיין ,עו־ד
באת־בוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
בבית המשפט המחוזי בבאד־שבע

תיק אזרחי 5038/97
תיק אזרחי 5053/97

בענין פקודה החברוה ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו,
ובענין פירוק חברת חשמלטרוניקה בע־מ,

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג,1983-
ובענין פירוק חברת אל  11בע־מ,

והמבקשת :חשמלטרוניקה בע־מ ,ע־י ב־כ עו־ד מרים
ע׳ובוטרו ,מרח׳ קק־ל  ,82פסג׳ ציון ,באר־שבע.

והמבקש :עאיש אבו הבירה ,ע ־ י ביב עו־ד טלאל
אלעוברה ,מבנין רסקו ,חדר  ,240באר־־שבע ,טל׳ ,07-6232131
פקס׳ 6233380־.07

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום 4ו באפריל 997ו הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק א ת החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  14ביולי  1997בשעה .10.45

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25במרס  1997הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום 4ו ביולי  1997בשעה .09.45

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עודך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בל נושה 'או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אס בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

א ת ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 11.00
ביום  7ביולי .1997

א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  31באוגוסט .1997

לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשות
תמורת תשלוםז העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

מרים צ׳ובוסדו ,עו׳׳ד
באת־בוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ״ז12.6.1997 ,

שלאל אלעובדה ,עו־ד
בא ־כוח המבקש
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין אגודה שנרשמה:
השם :ברכת הארץ  -ברית סיוע אגודה שיתופית מרכזית
בע־מ.
מס׳ האגודה5 :־003421־.57
המען :ירושלים ,רה׳ גבעת שאול  ,22ת־ד .34105
תאריך הרישום.20.5.1997 :
סוג ראשי :ברית סיוע.
סוג משנה :ברית סיוע.
י׳׳ג באייר התשנ׳׳ז ) 20במאי (1997
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב״ט באב התשנ״ז),(1.9.1997
בשעה  ,09.00במשרדי הכונס הרשמי ,רה׳ בית הדפוס
וו ,ירושלים.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי
בירושלים ,18.9.1997 :בשעה .08.30
פר3529/
שם החייבת ומענה :שניידר מרים ,ת״ז  ,51234268שדי הרעל
 ,103/39ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת׳׳א .104/97
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ט בטבת התשנ״ז .(z)1996.29.1
תאריך מתן צו כינוס :י״ג בשבט התשנ״ז ).(21.1.1997
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ט באב התשנ״ז),(1.9.1997
בשעה  ,09.00במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בית הרפוס
 ,11ירושלים.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחוזי
בירושלים ,18.9.1997 :בשעה .08.30
י״ח באייר התשנ״ז ) 25במאי (1997
שלמה אקסנהנדלד
סגן הכונס הרשמי

הודעות מאת הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בירושלים

צווי פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
פח357/ו ,ת״א 130/96
שם החברה :ש .הירשלר בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ 0־193514־ו.5
מען משרדה הרשום :רח׳ הנחלים  ,84מעלה אדומים.
תאריך הגשה הבקשה.13.5.1996 :
תאריך מתן צו פירוק 997 :ו.4.ד ו.
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :י״ח בתמוז
התשנ׳׳ז ) ,(23.7.1997במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בית
הדפוס  ,11ירושלים :נושים בשעה  ;09.00משתתפים
בשעה .10.00

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

עו פירוק ואסיפות נושים ומשתתפים
פת ,2203/ת״א  ,1572/96פרסום מסי 78/97
שם החברה :מעדני מ׳ מזל אספקת מזון והפעלת מסבחים
בע״מ.
מסי החברה :ח״פ 2־139743יו.5
מענה הרשום :מורדי הגטאות  ,98באר־שבע.
תאריך מתן צו הפירוק.20.5.1997 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ט״ו בתמוז
התשנ״ז ) ,(20.7.1997אצל הכונס הרשמי ,שד׳ שדר ,33
בית נועם ,באר־שבע.

פח ,1363/ת ־ א 39/96ו
שם החברה :כ.ח.א ,בן עמי ) (1993בע־מ  -בפירוק.
פר ,6562/מסי 73/97
מס׳ החברה :ח״פ 0־184048־.51
שם החייב ,תיאורו ומענו :אותיון שמעון ,ת״ז  ,023785991רה׳
מען משרדה הרשום :שדי משה דיין  ,150ירושלים.
הרצל  ,630/2אופקים.
תאריך הגשת הבקשה.28.5.1996 :
בית המשפט הםחחי של :באר־שבע .בת־א ) 5050/97פר/
תאריך מתן צו פירוק.22.5.1997 :
.(6562
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :כ׳׳ז בסיון
התשנ״ז ) ,(2.7.1997במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בית תאריך הגשת הבקשה :ב׳ בניסן התשנ־ז ).(9.4.1997
הדפוס  ,11ירושלים :נושים בשעה  ;10.00משתתפים בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים :ו׳ באייר התשנ־ז } 3.5.1997ו(.
בשעה .00ו ו.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י ־ א בתמוז
התשניז) ,(16.7.1997בשעה 11-30׳ ^משרד הכונס הרשמי,
צווי כינוס ואסיפה ראשונה
שד׳ שז״ר  ,33בית נועם ,בארישבע.
פר3530/
מועד לדיון בבקשת החייב לפשיטת רגל ,25.11.1997 :בשעה
שד׳
3
0
6
1
3
3
9
7
ת־ז
דן,
שניידר
ומענו:
תיאורו
התייב,
שם
 ,09.00בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
הרצל  ,103/39ירושלים.
י״ג באייר התשנ״ז ) 20במאי (1997
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת־א .105/97
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בטבת התשנ״ז ).(29.12.1996
ש־ אגקוד־שניר
תאריך מתן צו כינוס :י׳׳ג בשבט התשנ״ז ).(21.1.1997
סגן הכונס הרשמי

הודעה בדבר מתן צו כינוס נכסים
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ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בםיון התשנ־׳ז12.6.1997 ,

הודעות בדבר מתן צווי כינוס נכסים

הודעה על כוונה להכריז דבידנד ראשון

פר ,6558/פר ,6559/מס׳ 74/97
שמות התייבים ,תיאורם ומענם :ניסן שמעון ,ת״ז ,059597096
שכיר :ניסן אורנה ,ת׳׳ז  ,059289363עקרת בית  -דרך
מצדה 3ו82/ו ,באר־שבע.
בית המשפס המחוזי של :באר־שבע ,בת׳׳א ) 5042/97פר/
 (6558ובת׳׳א ) 5043/97פר.(6559/
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב באדר ב׳ התשנ׳׳ז ).(31.3.1997
בקשת חייב או נושה :בקשת החייבים.
תאריך צו כינוס נכסים :ד׳ באייר התשנ״ז ).(11.5.1997
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בתמוז
התשנ״ז) ,06.7.1997בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי,
שד׳ שז״ר  ,33בית נועם ,באר־שבע.
מועד לדיון בבקשות החייבים לפשיטת רגל,25.11.1997 :
בשעה  ,09.00בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

פר ,6438/ת״א  ,1057/93מס׳ 77/97
שם החייבת :דינה מימוני.
מס׳ תעודת זהות.052803517 :
המען :רח׳ הנביאים 9ו2א ,אשקלון.
משלה יד :מובטלת.
שם הנאמן ומענו :הבונם הרשמי ,שד׳ שז־ר  ,33בית נועם,
באר־שבע.
סוג הדבידנד :דין רגיל.

פר ,6540/מס׳ 75/97
שם החייבת ,תיאורה ומענה :וסרמן ולנטינה ,ת׳׳ז  624183ו ,31
מובטלת ,רח׳ חביבה רייך  ,10/11באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בת״א ) 5001/97פר/
.(6540
תאריך הגשת הבקשה :כ״א בטבת התשנ׳׳ז ).(31.12.1996
בקשת תייב או נושה :בקשת התייבת.
תאריך צו כינוס נכסים :ו׳ באייר התשנ׳׳ז ).(13.5.1997
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ב בתמוז
התשנ״ז) ,(17.7.1997בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי,
שד׳ שז׳׳ר  ,33בית נועם ,באר־שבע.
מועד לדיון בבקשת התייבת לפשיטת רגל ,25.11.1997 :בשעה
 ,09.00בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
פר ,6545/מסי 69/97
שם החייב ,תיאורו ומענו :גור אבי ,ת׳׳ז 51ו ,022623מובטל,
רחבת אמציה  ,17/27באר־שלע.
בית המשפט המחוזי של :באר־־שבע ,בת״א ) 5013/97פר/
.(6545
תאריך הגשת הבקשה :י*ט בשבט התשנ״ז ).(27.1.1997
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים :ב׳׳ב בניסן התשנ׳׳ז <997ו.(29.4.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ בתמוז
התשנ״ז ) ,(6.7.1997בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי,
שד׳ שז׳׳ר  ,33בית נועם ,באר־שבע.
מועד לדיון בבקשת החייב לפשיטת רגל ,4.11.1997 :בשעה
 ,09.00בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

ביטול צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
פר/ו ,614מם׳ 67/97
שם התייב ,תיאורו ומענו :איבגי אברהם ,ת׳׳ז 4־,06867632
חייט ,רת׳ הרימון  ,54/4קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,ת־א ) 1137/92פר/
41ו.(6
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ־׳ט באייר
התשנ״ב ).(1.6,1992
תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ באייר התשנ״ז
).(13.5.1992
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הכינוס.

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בסיון התשנ׳׳ז12.6.1997 ,

ט״ו באייר התשנ׳׳ז ) 22במאי (1997
ש׳ אנקוד־שניר
סגן הכונס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חברת חלקה  108בגוש  6749בע״מ
)בפירוק מרצון(
)ח׳׳פ 0־ו03682־ו(5
הודעה על אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף )338ב( לפקודת
התברות ]נוסח תדש[ ,התשמ״ג ,1983-על אסיפה סופית של
בעלי הזכויות בחברה הנ״ל ,שתתקיים ביום ,1.8.1997
במשרד עו׳׳ד יחיאל ,רה׳ קלישר  ,30תל־אביב ,לשם הנתת
דו״ח המפרק לפני חברי האסיפה שבו יסביר כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
אלי וולצקי ,עו׳׳ד ,המפרק

חברת פלםטל בע״מ
)ח׳׳פ 9־079236־(51
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  8.5.1997ו ,נתקבלה
החלטה מיוחדת ל פ  pאת החברה בפירוק מרצון ולמנות את
עמום קמינר ,מרח׳ אגמון  ,5רמת אפעל ,למפרק החברה.
עמום קמינר ,המפרק

שמעון ברזילי בע״מ
הודעה על פירוק מרצץ ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף ו)32א( לפקודת התברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג־983ו ,שבאסיפה היוצאת מן הכלל
של החברה הנ׳׳ל ,שנתקיימה ביום  28במרס  1997הוחלט
לפרק את החברה מרצון התברים ולמנות את .שמעון ברזילי
למפרק החברה.
על הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק הנ־׳ל ,לפי
המען :רח׳ האומן  ,13ירושלים ,תוך  30יום מיום פרסוש
הודעה זו .תביעות שתוגשנה לאחר התאריך הנ־ל לא
תענינה.
שמעון ברזילי ,המפרק

3793

שנהב בניה והשקעות בע׳׳מ

מדילן הולדינג בע׳׳מ

)ח״פ ו־064408־(51
הודעה על פירוק מחנון ומינוי מפרקים

)בפירודן מרצון(
)ח־פ 8־113189־ו(5

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,20.3.1997
נתקבלה החלטה מיותרת לפרק את החברה מרצון ולמנות
א ת עו־ד שלמה פרי ו/או עו־ד עוזי גולן ,מרח׳ זיבוטינסקי
3א ,רמת־גן ,כ מ פ  pי החברה.

הודעה על אסיפה סופית
האסיפה הכללית האהרדנה של ההבדים תתכנס ביום
ד׳ ,16.7.1997 ,בשעה  ,13.00במשרדי אליעזר אורן ושות׳ ,רואי
חשבון ,ובה יוגש הדו־ח הסופי של המפרק ויוחלט כיצד
לנהוג בפנקסי החברה ושל המפרק.

כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ־ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכתוחיהן ,תוך ו 2יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרקים הנ־ל.

פרופ׳ שלמה לאניאדז

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ־ל  -לא ייענה.
עוזי בולן ,עו׳׳ד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

הודעה על כוונה להבריז דבידנד ראשון
ת־א 14/96
שם החברה :כוכבי הרכב חולון בע״מ )בפירוק(.
מס׳ החברה :ח־פ 7־198990־.51
מענה הרשום :רה׳ המלאכה  ,20חולון .58815
שם המפרק ומענו :עו־ד דורית ענבר ,מרח׳ קרמניצקי ,2
תל־אביב.
סוג הדבידנד :דין רניל.
אחוזים :נ«>.90
הערה :אין נושים בדין קדימה.
דורית ענבר ,עו״ד ,מפרקת

3794
המתיר « 4.שקלים חדשים

חברת חלקה  534בגוש  6668בע״מ
)ח־פ וי031960־(51
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף « 33לפקודת
החברות ]נוסח הדש[ ,התשמ־ג ,1983-עאסיפה כללית
אחרונה של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,15.7.1997בשעה
 ,09.00במשרד המפרק עו״ד עמיעד רט ,רח׳ החלוצים ,6
נתניה ,לשם הגשת דו־ח סופי של המפרק המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק.
עמיעד רט ,עו״ד ,המפרק

תיקון טעות
בחוברת ילקוט הפרסומים  ,4327התשנ״ז ,שפורסמה
ביום ב־ג באייר התשנ־ז 30 ,במאי  ,1997בעמודים ,3694
 3697 ,3696 ,3695ו ־ ,3698ה־רגל* של כל עמוד ע־ל:
״ילקוט הפרסומים  ,4527כ־ג באייר התשנ־ז30.5.1997 ,־
ולא כפי שפורסם.

ילקוט הפרסומים  ,4531ז׳ בםיון התשנ־ז12.6.1997 ,
]SSN 0334-2980

סודר בסדר־ צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

