52

P
__ M

רשומות

ילקוט הפרסומים
4976

ר ,בניסן התשס״א
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מינוי שופטת נוער

הודעה על מינוי מזכיר הממשלה
■",י^"”"-לפ חוק־יסור :הממשלה
 s.מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (55בץ )6לחוק־יסור:
:.הממשלה? כי עיל פי הצעת ראש הממשלה בהתאם לסעיף
' ,46לחוק האמור ,מינתה הממשלה את גדעון סער למזכיר
הממשלה ,במקום יצחק הרצוג.2

כ״ג באדר התשסייא

(18

במרס

)2001

(חמ 57־)3
 ---------------ס״ח התשנ״ב ,עמי .214
1
 2יייפ התשנייט ,עמי .5416

אריאל שרון
ראש הממשלה

לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
התשל״א—1971
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער (שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול) ,התשל״א-ו ,'197ובהסכמת שר
המשפטים ,אני מטיל על נחמה מוניץ מנהיים ,תייז ,50310036
שופטת בית משפט שלום ,בכהונה בפועל כשופטת של בית
המשפט המחוזי בנצרת ,לשמש שופטת נוער מיום ר באדר
התשסייא ( 1במרס )2001 .ער יום יייט בארד א' התשסי׳ה (28
בפברואר .)2005

י״ב באדר התשס״א
(חט )3-686

(7

במרס

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המרינה (מינויים),

התשי״ט1959-

מודיעים בזה ,בי על פי סעיף  12לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי״ט ,'1959-מינתה הממשלה את רפי פלד
לתפקיד המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ,במקום
יוסי קוצייק.2

י״ט באדר התשס״א

(14

במרס

)2001

(חמ 56־)3
----------------סייח התשי״ט ,עמי .86
’
 2י״פ התשנייט ,עמי .5084

גדעון סער
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי סגני שרים.
לפי חוק־יסור :הממשלה
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (55בץ )5לחוק־יסוד:
הממשלה' ,כי בהתאם לסעיף (37א) לחוק האמור מונו סגני
שרים כדלקמן:
(ו) ראש הממשלה והשר לקליטת העליה מינה את חבר
הכנסת יולי אדלשטיין לסגן שר במשרד לקליטת
העליה.

הודעה על מינויו נמסרה לכנסת ביום יייז באדר
התשס״א ( 12במרס .)2001
()2

שרת החינוך מינתה את חבר הכנסת משולם נהרי לסגן
שר במשרד החינוך.
שר התשתיות הלאומיות מינה את חברת הכנסת נעמי
בלומנטל לסגנית שר במשרד התשתיות הלאומיות.
השר לביטחון הפנים מינה את חבר הכנסת גדעון עזרא
לתפקיד סגן שר במשרד לביטחון הפנים.

()3

)2001

סייח התשלייא ,עט׳

.134

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
התשלייא1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער (שפיטה,
ענישה ודרבי טיפול) ,התשל״א ,'1971-ובהסכמת שד
המשפטים ,אני מטיל על השופטים ששמותיהם נקובים להלן
לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה
ערכאה:

מרים מזרחי ,ת״ז
המחוזי .בירושלים;
יעקב צבן,
בירושלים;

ת״ז

,83667

בכהונה בפועל בבית המשפט
שופט

,944694

בעז אוק1ן ,ת״ז
המחוזי בירושלים.

בכהונה בפועל בבית המשפט

,55486138

י״ב באדר התשס״א
(חט )3-686

(7

בית

המשפט

המחוזי

במרס

)2001

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

סייח התשל״א ,עט,

.134

אצילת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה
מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ״ה1985-

הודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום יייח באדר
התשס״א ( 13במרס .)2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (הסעת סיוד ,הסעה מיוחדת והשכרת דבב),
התשמ״ה985-ו' (להלן  -הצו) ,אני אוצל -

ראש הממשלה והשר לקליטת העליה מינה את חבר
הכנסת יורי שטרן לתפקיד סגן שר במשרד ראש
הממשלה.

ליהודה אלבז ,ת״ז  ,302041736פררריך חודיק ,ת״ז
ויוסף לביא ,תייז  ,15056את סמבויותי לפי הצו;

הורעה על מינויו נמסרה לכנסת ביום יייט באדר
התשס״א ( 14במרס .)2001
כ׳ באדר התשס״א

(15

<חמ 57־،3
----------------י סייח התשנייב ,עמי

2140

במרס

)2001

גדעון סער
מזכיר הממשלה

,6968134

לשמואל בהן ,ת״ז
לצו;
ליוסף ניזרי ,ת״ז
לצו;

,000424374

,023865371

קיית התשמ״ה ,עמי

את סמכויותי לפי פרק גי

את סמבויותי לפי פרקים ר׳ ו־ה׳

.1164

.214

ילקוט הפרסומים

,4976

ר׳ בניסן התשסייא,

28.3.2001

לשושנה טל ,תיזז
לצו.

ה׳ באדר התשס״א

,000659193

(28

במרס

<חמ ’74־ג،

את ■סמכויותי לפי פרק וי
)2001

אלפס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה
הדשות

אצילת סמכויות
לפי תקנות התעבורה,

התשכ״א1961-

בתוקף  ،סמכותי לפי תקנות  384ו־ 485לתקנות
התעבורה ,התשכ״א 1961-י (להלן  -התקנות) ,אני אוצל -
ליוסף לביא ,ת״ז  ,15056את סמבויותי לפי חלק הי לתקנות,
למעט הסמכות ליתן רישיון קו ,ואת סמבויותי לפי חלק
ו׳ לתקנות;

לגבריאל נבון ,ת״ז  13099609את סמבויותי לפי חלקים ה
ו ו׳ לתקנות ,למחוזות תל אביב והמרכז;

לעירית שפרבר ,ת״ז  ,64460785את סמבויותי לפי חלקים הי
ו־ו׳ לתקנות ,למחוזות חיפה והצפון;
ליוסף נזרי ,ת״ז  ,023865371את סמכויותי לפי חלק הי
לתקנות ,למעט הסמכות ליתן' ,רישיון קו;

לשושנה מורן ,ת״ז  ,404293את סמבויותי לפי חלק ו׳ לתקנות
ליתן רישיונות הסעה במשמעותם בתקנה  490לתקנות.
הי באדר התשס״א
(חם )3-641

(28

במרס

)2001

 Iאלכם לנגר

---------------- 1ק״ת התשכ״א ,עבו,

המפקח הארצי על התעבורה
הרשות

הורעה ברבר בחירת סגן ממלא מקום וסגני ראש
עיריית חיפה
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו
וכהונתם) ,התשלייה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות
המקומיות (בחידת ראש הדשות וסגניו וכהונתם) ,התשל״ה-
975ו( ,להלן  -החוק) ,שהואצלה לי ,2נמסרת בזה הורעה כי
בישיבת מליאת המועצה של עיריית חיפה ,שהתקיימה
ביום י״ב בכסלו התשנ״ט (ו בדצמבר  ,)1998נבחרו גיורא
פישר לכהונת סגן ממלא מקום ראש העידיה לפי סעיף 14
לחוק ,ולנטין פיינברג ויעל עבארה לסגני ראש העיריה לפי
סעיף  5ו לחוק ,ובישיבת מליאת המועצה מיום י״ז בטבת
התשנ״ט ( 5בינואר  ,)1999נבחר משה שטטמן לסגן ראש
העיריה לפי סעיף  5ו לחוק.

י״ב באדר התשסי׳א

הודעה בדבר חדילה ובחירת סגן ממלא מקום
ראש עיריית בת ים

(חמ 743־)3

המנהל הכללי של משרד הפנים

----------------סייח התשל״ה ,עמי .211
י
 2י״פ התשלייט ,עמי .982

הרשאה לעסוק בביטוח רבב מנועי
לפי פקודת ביטוח רבב מנועי [נוסח חדש],

בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל״ה-
( '1975להלן  -החוק) ,שהואצלה לי ,2נמסרת בזה הורעה בי
בישיבת מועצת עיריית בת ים שהתקיימה ביום ב׳ באדר
התשס״א ( 25בפברואר  ,)2001חדל אהוד קנמון 5מכהונת סגן
ממלא מקום ראש העיריה לפי סעיף  )2(25לחוק ,ובמקומו
נבחר אלי יריב לכהונת סגן ממלא מקום ראש העיריה לפי
סעיף  14לחוק.

יייז באדר התשס״א

יייא באדר התשס״א
(חמ 743־)3

)2001

המנהל הכללי של משרד הפנים

----------------ס״ח התשלייה ,עמי .211
י
 2י״פ התשל״ט ,עמי .982
 5י״פ התשנייט ,עמי .1964

ילקוט הפרסומים

,4976

(12

במרס

)2001

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

ציפי סנזט

הרשות לפי הפקודה
----------------י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,15עמי  ;320סייח התשנייז,
עמי .206

תעודת פטור
לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

התש״ל1970-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  117לפקודת הבטיחות
בעבודה [נוסח חרש] ,התש״ל970-ו' (להלן  -הפקודה) ,אני
פוטר את דור הקיטור המותקן במפעל דשנים וחומרים
כימיים בע״מ ,חיפה ,שסימנו במפעל BABCOK WILCOX
 ,201-3334ממועד הבריקה הקרה הקבוע בסעיף )1X0(104
לפקודה ,ובלבד שהבריקה תתבצע׳ לא יאוחר מיום כ״ג
בניסן התשס״א ( 15באפריל .)2001

י״ז באדר התשס״א
(חמ )3-2145

רב גזית

התש״ל1970-

אני מודיעה בי בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לפקודת
ביטוח רבב מנועי [נוסח חרש] ,התש״ל ,'1970-הרשיתי את
שומרה חברה לביטוח בעיים (ח״פ  )001595151לעסוק בביטוח
רכב מנועי.

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל״ה1975-

(6

(7

(חמ 156־>3

.1473

במרס

במרס

)2001

דב גזית

(12

במרס

.)2001

פטר מגנום
מפקח עבורה ראשי
------------דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי .337

2141

הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים,

בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים,

התשמ״ח1988-

אני מודיע על הסכמתי למיזוגים של החברות כמפורט

התשמ״ח,'1988-

להלן:

מספר

שמות החברות המתמזגות

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

4231

SHAMROCK HOLDING OF
CALIFORNIA INC.

חברת אחזקות

4373

- PELEPHONE HOLDINGS L.L.C.

חברת אחזקות

פלאפון תקשורת בע״מ

שירותי רדיו טלפון נייד

אברהם רואימי
אוצר שלטון מקומר בע״מ
Dexia Public Finance Bank

ניהול השקעות
בנקאות
בנק>,ות

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,דח ,כנפי נשרים
בשעות העבודה הרגילות.
י״ט בשבט התשס״א
<חמ )3-2156

(12

ס״ח התשמ״ח ,עמ,

בפברואר

,22

ירושלים,

)2001

דרור שטרום
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)
.128

הורעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים,
בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים,

התשמ״ח1988-

התשמ״ח,'1988-

אני מודיע על הסכמתי למיזוגים של החברות כמפורט

להלן:

מספר

שמות החברות המתמזגות

4286

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

ארכובית קאר בע״מ

מכירת חלפים ושירותי מוסך

שיר  -שלמה יבוא רבב בע״מ

ייבוא כלי רכב ושירותי מוסך

אוטו קלאב ישראל בע״מ

ניהול רשת מוסכים

דונט פאניק מרכז למערכות מתקדמות בתל אביב מוסך מורשה
המשביר אחזקות

4311

()1999

בע״מ

מעברות ים המלח בע־מ
4317

.
4318

ח.מר תעשיות בע״מ

הקמת מערכות תקשורת

ט.אם.סי.אס תקשורת בע״מ

מבירת מוצרים לתחום התקשורת

איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים
בישראל בע״מ

שירותי נסיעות ותיירות

בע״מ

שירותי נסיעות ותיירות

נצבא החזקות
4331

חברת אחזקות
מוצרי קוסמטיקה

1995

ע.פלר אחזקות בע״מ

חברת אחזקות

ח.ל .מימון ושירותים בע״מ

מימון חוץ בנקאי

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים
בשעות העבודה הרגילות.

ה ,בשבט התשס״א
(חמ )3-2156

(29

ס״ח התשמ״ח ,עמ׳

2142

בינואר

,22

ירושלים,

)2001

דור תדמור
הממונה על ההגבלים העסקיים
.128

ילקוט הפרסומים

,4976

ד' בניסן התשס״א,

28.3.2001

הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים,
בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים,

התשמ״ח,'1988-

התשמ״ח1988-

אני מודיע על הסכמתי למיזוגים של החברות כמפורט

להלן:
מספר

שמות החברות המתמזגות

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

4333

נויזירלר נייר חררה בעיים

ייעור ושיווק נייר לבן

מיטרני שיווק נייר

)1998( 2000

שיווק סיטונאי של נייר לבן

בע״מ

ייבוא כלי דבב וחלפים מתוערת:
SEAT, V.W, AUDI

עימפיון מוטורס (ישראל) בע״מ

4335

עימפיון רנט א־קר בעיים

ייבוא ושיווק בלי רכב וחלפים מתועדת:
SKODA

ש.י.ר שלמה יבוא רבב בע״מ

עימפיון  -ס.כ.ו קאד יבואנים ומפיעים
(שותפות מוגבלת ביסוד)

עימפיון  -ס.ב.ו קאר יבואנים ומפיעים בע״מ
(חברה ביסוד)
4344

פאקא תעשיות בע״מ

שמרים ,כוהל וקמחים מיוחדים
מוצרים משפרי אפיה

DECOBELUX SA
4405

ייבוא ושיווק כלי רבב וחלפים מתוערת:
SKODA, SEAT, V.W, AUDI

אלעזרא יוזמה והשקעות בע״מ

נדל״ן

אלביט החזקות רפואיות בע״מ

חברת החזקות בתחום הנדל״ן

אפדידר חברה לשיכון ולפיתוח אשקלון בע״מ

נדל״ן

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון העיבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים
בשעות העבודה הרגילות.

ג' באדר התשסייא
(חט )3-2156

(26

בפברואר

,22

ירושלים,

)2001

דרור שטרום

הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

סייח התשמ״ח ,עמי

.128

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים,

התשמ״ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח( '1988-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי החלטתי לפטור
את העדרים להסדרים כובלים מהחובה לקבל את אישור בית הרין להסדרים שפרטיהם כלהלן:
מס ,תיק
4160

סוג ההסדר

הצדדים

רשת חברת תקשורת והפקות
בע״מ

()1992

שידורי קשת בע״מ

ניהול משא ומתן לשידור רצועות שידור
יומית משותפות

הענף

זיכיון לשידורי
טלוויזיה בערוץ
השני

טלעד אולפני ירושלים בע״מ

ס״ח התשמ״ח ,עמי

ילקוט הפרסומים

;128

,4976

התש״ס ,עמי

.113

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

2143

מס ,תיק
4161

סוג ההסדר

הצדדים

שופדסל בע״מ
זכייני אלון חברת הדלק לישראל בע״מ
(ארבעה זבניים כמפורט בבקשה)

4230

שמעון שסטוביץ בע״מ
רבלין (ישראל) בע״מ

4339

החברה המרכזית לייצור משקאות
קלים בע״מ

؛

מבשלות בירה ישראל בע״מ

הענף

הסכמי בלעדיות לאספקת מוצרים על
ירי השופרסל לזכייני אלון המפעילים
חנויות מרכול במתחם תחנות התדלוק
של אלון

מרכולים
בתחנות
דלק

הסכמי הפצה בלעדית בישראל
וברשות הפלסטינית של כל מוצרי
האיפור והטיפוח של רבלון על
ירי שמעון שסטוביץ בע״מ

קוסמטיקה

מתן חסות על ירי החברה המרכזית
ומבשלות בירה לסדרת אירועים אותם
מפיקה ומארגנת מוסיקה פלוס .

משקאות

מוסיקה פלוס בע״מ
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הרין להגבלים עסקיים על ירי איגוד עסקי ,ארגון
צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטות הפטור פתוחות לעיון הציבור בתיקי הפטור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים
ירושלים ,בשעות העבודה הרגילות.

ה ,בשבט התשס״א
(חמ )3—41

(29

בינואר

,22

קומה ג,,

)2001

דור תדמור
הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על ביטול פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים,

התשמ״ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח988-ו' (להלן  -החוק) ,אני מודיע כי החלטתי על
ביטול ההחלטה מיום  8באוקטובר *996ו ,2למתן פטור לצדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר
שפרטיו כלהלן:

מס ,תיק
1523

הצדדים

סוג ההסדר

מפעלי ים המלח בע״מ
בתי זיקדק לנפט בע״מ

הענף

מיזם משותף לרכישת גז טבעי
ממצרים

גז טבעי

אנרגיית המזרח התיכון

חיפה כימיקלים בע״מ
חברת החשמל בישראל בע״מ

בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הרין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון
׳צרכנים או כל ארם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטות הפטור פתוחות לעיון הציבור בתיקי הפטור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים
ירושלים ,בשעות העבודה הרגילות.
ח' בשבט התשס״א (ו בפברואר
(חמ )3-41

2

ס״ח התשמ״ח ,עמי
י״פ התשנ״ז ,עמי

2144

:128

,22

קומה גי,

)2001

התש״ס ,עמי

דרור שטרום
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)
.113

.396

ילקוט הפרסומים

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

הודעה על אישור שיכונים ■ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

התשב״ד1964-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לרווק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ״ד ,'1964-אני מאשר כי בנינים
שהוקמו בידי המרינה או מטעמה או ביוזמתה ,או שנרכשו על ירי המרינה ובנייתם החלה לפני כ״ט בטבת התשנ״ה
( 1בינואר  ,)1995או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,21965-עד יום י״ב בטבת התשנ״ט (51
בדצמבר  )1998ובנייתם החלה לפני ה■ בטבת התשס״א ( 31בדצמבר  ,)2000על המקרקעין המפורטים להלן ,המותחמים בצבע
בחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:
המקום

חלקות

גושים

גבעת עדה

12106

הרצליה

חלקי חלקות

מס ,התבנית

88

6536

422

6546

508 ,503

6558

,268 ,258 ,257 ,154 ,111 ,108 ,77 ,55 ,43
,400-397 ,363 ,339 ,338 ,320 ,318 ,304 ,301
736 ,734 ,729

זכרדן יעקב

11308

78 ,77

חררה

7726

,51 ,50 40 ,35 ,34 ,28-25 ,23 ,14 ,13

)2/24/7(6

79 ,77 ,72
,82 ,64 ,63 ,53 ,47 ,45 ,44 ,42 ,39 ,38

7727

,114-112 ,104 ,103 ,100 ,99 ,90 ,85 ,84
126 ,123 ,118 ,116
7730

81 ,47 ,42 ,31 ,26 ,22

חולון

6043

1223-1221

חיפה

10878

22

11194

303 ,292 ,285-282

11211

7

11539

90

11563

118 ,7

11565

131

11566

261

11567

,596 ,573 ,555 ,529 ,525-521 ,218 ,71
638 ,637 ,598

11571

33

11572

218 ,217 ,114-112 ,33

טבריה

15036

149 ,148 ,144 ,142

יהוד

6693

יפו

89 48 ,13 ,12

7000

70

7018

14 ,12

7046

22 ,9

7076

5

7080

3 ,2

7112

37

כפר יוגה

8154

20

לוד ,נאות יצחק

4342

86-55 ,53 ,51 ,46

2

ס״ח התשכ״ר ,עט,
ס״ח התשב״ה ,עט׳

ילקוט הפרסומים

;52

התשנ״ט ,עט׳

;147

י״פ התשנ״ה ,עמי

3/42/13

.4651

.307

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

2145

חלקות

גושים

המקום
נהריה

חלקי חלקות

86

18147

2/51/29

14 ,13 ,6

18133

11

18135

S3

18137

נס ציונה

מס ,התכנית

3636

106

3637

466־468

נתניה

8276

126

עכו

18104

40 ,34 ,31 ,29 ,27 ,24 ,23 ,16

עפולה

36708

וו

פרדס חנה

10122

1007 ,1006

פתח תקוה

6371

218

קרית ביאליק

11590

209

רחובות

3656

,256 ,243 ,242 ,236 ,222 ,218 ,211 ,197
382 ,364 ,362 ,345 ,340 ,304

3655

,309 ,308 ,253 ,241 ,240 ,236 ,228 ,227
373 ,372 ,366 ,361 ,356 ,345

רמלה

4346

395

רמת גן

6142

193 ,91

תל אביב

6628

827 ,824 ,823

התשריטים מופקרים באגף זהפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
ט' באדר התשסייא
(חט )3-74

(4

במרס

)2001

יוסי הס
מנהל תחום רישוב tשיכונים
מינהל מקרקעי ישראל

הורעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשב״ד964-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ״ד964-ו' ,אני מאשר בי בנינים
שהוקמו בירי המרינה או מטעמה או ביוזמתה ,או שנרכשו על ירי המרינה ובנייתם החלה לפני כ״ט בטבת התשנ״ה
התשכ״ה ,21965-עד יום י״ב בטבת התשנ״ט (31
*
( 1בינואר  ,)1995או נבללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה,
בדצמבר  ,)1998ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התבנית באמור ,על המקרקעין המפורטים להלן ,המתוחמים
בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

גוש

המקום
אופקים,
מישור הגפן

חלקות
,283-278 ,241-174 ,171-117 ,110 ,109 ,107-99 ,96-1

39568

308-305 ,300-296 ,294 ,292 ,289 ,288

,168 ,166 ,164 ,163 ,160-157 ,155 ,152-142 ,140-1

39570

,194 ,192 J88', 186-182 ,180 ,177 ,176 ,174 ,171 ,170
271-264 ,261 ,260 ,258 ,257 ,255-252 ,249-196

2

ס״ח התשכ״ד ,עט׳
ס״ח התשכ״ה ,עט׳

2146

;52

התשנ״ד ,עמי

;147

התשנ״ט ,עמי

;93

י״פ התשנ״ה ,עמי

.1646

.307

ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

המקום

חלקות

גוש

דימונה,
נווה חורש

39525

באר שבע;
גווה מנחם

38162

81 ,79-44 ,42-1

באר שבע,
רמות א,

38158

22 ,20-1־85 ,83־,178-124 ,122-110 ,108-101 ,98

,229-220 ,218—181 ,179-142 ,140-37 ,35-26 ,24-1
336-312 >310 ,309 ,307-288 ,266-245 ,242-231

198 ,197 ,195-180

מעלות,
קורן ג-

18431

14-3

18435

23-1

ירושלים

30729

3

רמת גן

6144

664 ,657-655 ,645-643 ,641 ,640 ,638-636 ,634-632

ראש העין

4272

79

התשריטים מופקרים באגף הפרוגרמות כמשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.

כ״ז בשבט התשס״א
(ז־ומ )3-74

(20

בפברואר

)2001

איתן לחובסקי
סגן מנהל אגף הפרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון

הודעה שישים.ותשע על תיקון רשימת אתרי העתיקות
לפי חוק העתיקות ,התשלייח978-ו

בתוקף הסמכות לפי סעיף (28א) לחוק העתיקות ,התשל״ח 1978-י ,אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות2
(להלן  -הרשימה) ,תתוקן כדלקמן:

תערה :ברשימה להלן ,האתרים שבשם האתר רשומה התוספת "(צפון)" או "(מזרח)" או "(דרום)" או "(מערב)■׳ וכדי
הם הרחבה של האתר באותו שם ללא התוספת .לדוגמה :האתר ששמו "חמול ,ח׳ (צפון)" הוא הרחבה של
האתר ששמו "חמול ,חי".

י
2

סייח התשל״ח ,עמי  ;76התשמייט ,עמי .89
י״פ התשכ״ד ,עמי  ;1349התשכ״ה ,עמי  ;1446התשכ״ו ,עמי  ;630התשכ״ז ,עמי  ;2158התשייל ,עמי
התשל״ב ,עמי  ;1286התשל״ג ,עמי  ;1824התשל״ז ,עמי  ;474התשיים ,עמי  ;1437התשמ״ב ,עמי  ;886התשמ״ד,
עמי  ;3532התשמייז ,עמי  ;193התשמ״ח ,עמי  ;2766התש״ן ,עמי  ;3386התשנ״א ,עמי  ,1279עמי  1580ועמי ;3548
התשנייב ,עמי  989ועמי  ;3812התשנ״ג ,ע'מי  ,878עבר  ,1732עמי  2904ועמי  ;4014התשנ״ד ,עמי  ,78עמי 1945
ועמי  ;3841התשנ״ה ,עמי  ,447עמי  2683ועמי  ;3870התשנ״ו ,עמי  3030ועמי  ;3347התשג״ז ,עמי  9עמי 2549
ועמי  ;4092התשנייח ,עמי  ,784עמי  ,2572עמי  3937ועמי  ;5194התשנייט ,עמי  ,1338עמי  ,1348עמי  2013עמי
 3083ועמי  ;4789התש״ס ,עמי  ,779עמי  ,907עמי  ,1947עמי  ,2107עמי  2473עמי  ,2569עמי  ,2698עמי  ,2706עמי
 ,3733עמי  ,3821עמי  ,3848עמי  3851עמי  3852עמי  4095ועמי  ,4689עמי  ,4693עמי  ;4925התשס״א ,עמי ,165
עמי  ,625עמי  ,737עמי  ,809עמי  ,1141עמי  ,1264עמי  1269ועמי .2083

ילקוט הפרסומים

;734

,4976

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

2147

א.

()1

19101

הוספות

 1HOI! 15,י11א:

 1900אמו

 01האתר

נ?1ווע-צי1ן

אוון

1011

 28913/0ותוויו! ,אל)0111( -
)Darbashiya, ed- (south

()2

01מין ,24

 1900אמו

מיאור העתיק1מ

 21092-21139 27582-27670אמו גוול ,וויזי 110י0
!סוסים סן המ7ן191מ 011110
סקווטס א’00 ,ל1י00ימ,
הר1םימ הקווסה10 ,י011ימ
1יםי 10י1יי.0

 19101י11א:

 08סאמו

נק1וומ9-י1ן

מיא1ו 0עמיק1מ

א1ון

1011

 22908/0א1טן)0111( '0 ,
0 16000-16100 24070-24100ו1ו1מ ק11וה סן המק91ה
ה1יזנסימ ,סוסיס סן
אוטין( ’0 ,ווזם)
)Ivtan, H. (south
0מק19מ סנתנטימ
)Ibtin, Kh. (south
01אי0ל0ימ  0011,70מל 19י
.0,71,70

01מין ,58

()3

 19101י11א:

 1900אמו

 08סאמו

29474/0

( |01צ)|19

[1,7ו1מ9-י1ן
1011

2148

מיאוו סעמיקומ
א1ון

19555־ 15200-15230 19540גמ1מ 1 ,011190ימ ,11
סוסיס 0 [0מק1פ0
(Bahan (north
ה1יז1סימ.
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נםעיף ,61

1JIH 1000

נטפו יתא:
1DH11 08

ת؛1תע-פיון
11111

עיאט העתיקזע
111H

 25043/0ועו אטיס ()[108( )0111
 .0111? 1111(0 15035-15060 18775-18780לטנלוע ג1עה
נק1זת טיאננולפיה R-455
חציבות ,טסים 1701,78110
גיניל אל-לוני ,אל-
העועיטיע .נראו התעה
)Sha'ar Efrayim (south) (north
 01700לחתנים ותעיני
Trig, point 455-R
לחתנים םהתק1פה
Jibeil el-Gharbi, elהאפי-פליאןליעיע.

■ 25044/0ער אפנים (( )0117סעת)
 15030-15035 18760-18780סענע ?!תלה .למרגלות ננעה
נק71ת טיאנתלפיה R-455
סציתת ,טסים םהתק1פה
גיניל אל-ע׳וני ,אל־
העועיסניע .טאו התעה
)Sha'ar Efrayim (south) (west
ממזרת לחתנים !גועיני
לחתנים מהתקופה
Trig, point 455-R
Jibeil el-Gharbi, elהאפי-פליאוליעיע.

8 25045/0ע 1אטיס ()0111( )0111
 15035-15060 18760-18765סעוע קבטח .לטנלוע תעה
נק11ת טיאנתלפיה R-455
חפיתע ,טסיס מהתקופה
ניביל אל-עיוני ,אל-
העותיסנית .ברא■ התעה
)Sha'ar Efrayim (south) (south
 01100לחתנים ותעיני
Trig, point 455-R
לחת ניס מהתקופה
Jibeil el-Gharbi’, elהאפי-פליאוליתית.

נקונע טיאנגולפיה  15200-15230 18650-18660 (out) 464-r 25046/0נע חתנה וטסים םהתק1פה
התננטיע.
)Trig, point 464-R (south) (soutlu

()5

בסעיף ,78

סםפ 1אתר

נטפו יתא:

 01האתר

נקתע-צת!
1ום1

עיא 11העתיקות
או1ן

 14614-14620 16848-16852סעהע חפותע ,טסים סן
 29473/0נט קאסם ()0117
התקופה הנלקוליתית.
(Kafr Qasim (south
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()6

1101ין ,91

:HIP 19101

אתו 1900

1J1HH db

נק1דוע״צי ן ן
□וון

1011

16620/0

()7

תיאוו העתיקות

יו סוווי (זו1ס-מעו)1
 10571-10579 11136-11144-.תפזוות סוסי□ סן התקופות
)V ad Mordekhai(south-west
ההלניסטית ,ועוז( ,’1
הוזמית המאוסות
!המסלוכית.

1101י,132 1

 1900אתו

 19101י11א:

 □0האתו

נקוז1ת-ציו ן
ו1ם1

תיאוו התתיקות

א1ון

 29433/0ומת ( 1110צ)119
■ 13090-13095 06068-06070ויוי מונים1 ,וחת סי□
וסוסי□ מן התקופה
)Ramat Hovav (north
!

JI'DII'lil.

1

I
29434/0

 13077-13088 06055-06065מויזי מבנים □mi ,מים

)11110( 1110 1101
(Raiiiat Hovav (west| 091,7110

D □'0101

הויזנסית.

29435/0

()8

06060-06070 13123-13127
(Ramat Hovav (east

1101י,137 1

( R01 1110 )0110וויוי ם11י mill ,0סיס,
'סוסיס  inהתקופה
הויזנסית.

 19101י11א:

 1900אתו

 □8האתו

29453/0

08491 (01

29454/0

110 (01

71ן1וו-11צי1ן
1011

תיאוו העתיקות
אורן

1B 1־RUUD 0 16363-16370 08422קל»י1ת.
Nahl Tov

 012170 16339-16359 08423-08443חקלאיות.
Nahl lov

2150
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מספו אגו

 01האגו

 .נק1זת-צי1ן
אוון
ו1חנ

 29455/0וזי אל-גקוו

עיאוו העעיקזע

08431־ 16240-16245 08410מזוגות חקלאיזע ו»עו
Wadi el-Uqud
חנייה.

 29456/0קויוג ,גל (טזוח)

 16230-16241 08290-08310גוו1ע חקלאיות.

)Qeriyyot, 1. (east

 29457/0קויוג ,גל (טווח(

 16238-16242 08320-08333מדרגות חקלאית.

). (eastז Qeriyyot,

29475/0

ניק’0 ,

 16241-16250 08210-08220גגות חקלאית.
Bayaiz, H.

•

 29476/0וזי אל-גקוז -

 16240-16250 08395-08410נוו סיס.
Wadi el-Uqud

)(9

בסעיף ,195

סספו אגו

בסופו ינזא:

י

 01האגו

' נק1ות-צי1ן
' ווחג

 8680/0נחל ענדת
Nahal 'Avedat

עיאוו העעיקוע
אוון

 11996-12004 01596-01604וני מ1נים .חוסים ID
המקו3וע הנוזל ’1

והניזנסית.

 9226/0וטע מסוז

 11995-12005 01485-01495מנלאה סגלגלה ,קיו ,וויזי
מבנים .חוסים טעקופע
Ramat Hatred
הנוונזה הגיחנה א’.
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71؛8-8111י1ן

 1300אתר

188001

10676/0

7100 801

15509/0

1100 701

16651/0

mm 701

18777/0

1180 )7180 ,1100 1101י
Ramat Hatred, Western cliff

18787/0

7100 1101

תיאוו הו1תיק1מ
אורן

1011

■ 11660-11680 01810-01830רירי  ,11110גד,[18 1
Ramat Hatred
 JI11JJD 811180, 111סיס
0101 1171111 ,1180י(0 0
התק131ת ה1יז1טית
והאים7םית .0011(70

 71 11995-12005 01915-01925א1ניס 1נ1י א11ים
Nahal Hatred

07118

.817111

 11246-11254 01966-01974וחזי  0110תג1ל ,סכלאה
 ,Nahal 'Avedatסנריס 11אדי,
בתובות תרביות 818110
10 .11701םי031(780 [0 0
ה1יזנסית.

02020־11615 01970־ 11545קיו .1171

02005־11955 01995־7 11945ןי11ס010 ,י11 0לי .113

Ramat Hatred

01תיף ,202

()10

 13101י11א:

1881300

 081האתר

20163/0

.11870 10
11י 01 7(7

1ק8-8171י1ן
1017

2152

8י118

התתיק81؛
־

111H

99915־10450 99905־7180 10440י 118י1 ,0לי |0 118
780ן 031ר!נא1לי8י0101 8
Har Horsha
7711 0| 780)031
Wadi'fiadusי1-8י017י.8
0170
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מספר אתר

 anהאתר

1ו!3-8111י11
inn

תיאור העתיקות
אורן

 10560-10570 99215-99225מעגל אבניס ושרידי בניה.

 20164/0נחל חריף
Nahal Harif

99310־10575 99300־ 10565גל א1ני( 0ק1ו?) ווויוי
קירות.
Nahal Horsha

20165/0

נחל 11810

20172/0

נסל 0810

20177/0

נסל 0810

1( 0110 10600-10610 99245-99255ג1ל ,111130 ,גלי
אבנים 111010 ,וחרסים.
Nahal Horsha

20179/0

01ל 0810

99245־10615 99235־ OHB 10605סגלגל 130 ,וגל
אבנים.
Nahal Horsha

 130 10655-10665 99350-99360סגלגלה ומעגלי אננים.
Nahal Horsha

 10 20183/0חריף

 10625-10635 99180-99190שקע באדמה וסעגל אב1ים.
Har Harif

in 70 20184/0י؟

99185־10680 99175־ 10670סאגו סיס 111 ,סיס071111 ,
Har Harif

 10 10 20185/0י ן

זסנרים.

111H 19 10690-10700 99100-99110היס0ו1י.
Har Harif

20197/0

0810 10

 111 10500-10510 99935-99945סיס ושוקע.
Har Horsha
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םספו 08

20198/0

נקח81־צי1ן
וווו!

 ijihהא8ד

8יא 11העמיקןע
א1ון

'

 10570-10580 99895-99905הגס..

11810 111
Har Horsha

 01(1010 10535-10545 99850-99860ומעגלי אב1ימ.

lino 10 20201/0
Har Horsha

■ 10580-10590 99795-99805וידי  180סגלגלה ,קי11וו
 Nahal Horshaסיס010 .י0
)81010(, 88)8
סן ה8ק1פה ה1יז01י.8
י
׳

20202/0

0810 )01

20205/0

0110 10

20207/0

0810 )01

1■ 10540-10550 99725-99735ידי  01(1010 ,180וגלי
אבנים.
Nahal Horsha

20208/0

0810 )01

99795־10575 99785־18 10565י1י  180סגלגלה081(8 ,
גלי אבנים010 .י 0סן
180؛1פה תאימלמיע 70ן.0011

20223/0 :

0810 (01

 10495-10505 99795-99805מעגל אבניס (.)?01(1010
Har Horsha

Nahal Horsha

*

י

 10670-10720 99420-99440מעגל אבנים .01101

Nahal Horsha
1

20225/0

99480־ 10675-10720 99440פ1ידי 8 0110ג1ל.

0810 (01

Nahal Horsha
1

i
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1םעיף ,204
מספו ijih

 13101י:811

נקוזות-צי!ן

ijiho ob

1011

20834/0

 Jllipi־ 12873-12883 99662קיו !סתקניס99672
Spot height 702 m.

20835/0

99717()71

20836/0

|101 701

20838/0

סימור [101

20839/0

]101 anio

20840/0

99780-99840 12270-12305
Makhtesh Ramon

20841/0

סוסו [101

תיאוו העתיקות

אוון

’.0112 702 0

’J)l 0112 612 0־.O171DID 12893-12903 99707
Spot height 612 m.

99673־12575 99635־ ION 7112 111 12503תקופתי,
קיו1ת2 ,לי »1נים .חוסים
Nahal Ramon
סן התקופות 0111110
,71110 ,0011(70
0ווסיו1־1י1נ0י0
והםו1רנית.

12900 99743-99753־71110 12890י 18נים ,קי11ת.
סוסים 03117110 |0
Mishor Ramon
10יזנטית.

 12290-12315 99733-99780צי1ו קיו.
Makhtesh Ramon

!■ brio 101ריוי סונים וחרסים [0
סתקופס 0110י11־1יזנ0י.11

 12255-12265 99755-99765סונים ,סעקניס ,גלי
Makhtesh Ramon
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אבוים .סוסים 7110 [0ן1נ111
הווסית1-יזנסית !החיסלמית
.0011170
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טספו 019

נ7ן1ן1ע־צי11

 ijihה»תו

inn
20842/0

 iiK'iiהעתיקות

111H

99637־D 0701'110 12173-12183 99627י.0

1 101 (01

Nahal Ramon

)(12

,216 1pilOl

:Nir 13101

נון1ח-11צי11
1011

תיאו 7העתיקח!

7JIH 1900

1JIN11 OB

23188/0

illlli )01

16895 00555-00565־ 111N 16885חניה ,ו78י7י קיוות,
Nahal 'Arava
מתקנים10 ,קןים .חוסים
70 031171111ו0ח1-יז01י.0

23190/0

17171) )01

16860 00530-00560־ 16840תל1לי1ת.

23192/0

1117171 )01

23193/0

1117171 )01

אזרן

Nahal 'Arava

 16810-16820 00675-00685חסים.
Nahal Neqarot

 16890-16900 00680-00690הגס.
Nahal Neqarot

 )01 23194/0נסיה

 16890-16920 00740-00780חסים.
Nahal Nemiyya

 )01 23195/0ערגה

 1H0H ,0110 16965-16975 00405-00415סיס 711י1ה.
Nahal ' Arga

23196/0

1117171 )01
Nahal Neqarot

 ijih 16900-16910 00585-00595חניה■ ,רי1י '?(0110
!קירות ,מתקנים .חרסים 1

התקופה ססיזנסיס(?).
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ילקוט הפרסומים  ,4976ד ,בניסן התשסי׳א,

28.3.2001

 1900אתר

נק171ת-צי1ן

 01האת!

א11ן

1011

 23197/0נסל נקווע

היאור העתיק!■

■ 16945-16955 00730-00740וידי ק1וים 1ת01דם סן
ההק9ה הביזנפית.
Nahal Neqarot

 23198/0נחל נסיה

■ 16895-16905 00765-00775וידי אתו סניה וסוקזים.
Nahal Nemiyya

נסעיף ,254

()13

Nil1: 19101

 1900אסר

 01האס!

1957/0

01108 10

נק11ה-צי1ן
1011

היאי 11העסיקה
א11ן

14960-14970 92390-92400
Bar Shaharut

()14

נסעין ,260

 1900אה1

 19101ינ1א:
נק11ה9-י1ן

 01האס!

1011

 701 4231/0ה10ע

היאע ההסיקה

א11ן

14900-14940 90300-90350
'Nahal Timna
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ב.

שינויים

( D'llDl OHIO O1?D1 ,2014 1100 ,0*31111 ,4735 D’DIDl’Sil DI?)1 ,1Dll ]1 1OH11 )ID 5 !1HOI )1״DI
האסו" 1?3"-1ו 01ה3י1ן 301ה"

מספר אתר

 01האתר

תיאור העתיקות

נקורות-ציון

אוון

1011

16110-16190 26750-26790

1D1I ]1 27675/0
אס א(3-ול
Ben ,Ammi
Umm el-Farej

( )2בסעיף  109במקום האתר בית  ,'0 ,0(11י(קוס ה3יו0ומים  ,1091תוב״ו1101 ,1475 11011 ,י01" 0
הסו"" ,נקודות הציון  "0301ו"-וואוו העתיקות" ,יבוא:

טספו סו

נקווות-פיח

 06הסו

1011

1542/0

1ית '0 ,0(11
ניס  ,0(0הי

י״ד בשבט התשס״א
(חם 1050־)3

(7

בפברואר

תיאוו העתיקות

אוון

■ 14400-14500 10900-11000וידי ייוע ,מעוות
? ,0111וויוי 1או סיס,
וויוי 10ני,011110 ,0
Bet 'Elem, H.
 Beitסיס ,וון 11(001
Alam,‘Kh.׳ 01111
 ,01130חוסיס .בחלקו
הססתי 10ני0 0ג(1ים ,נ(י
 113וסוסים סן הת?ו3ה
הכ(נ(1י0ית.

)2001

שוקה דורפמן
מנהל רשות העתיקות
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הידעה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,’1965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד7737
(להלן  -התכנית) ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3021התשמ״ד ,עמ׳  ,1437מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיפים 1 5־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
943ו ,2הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מובנה לישא 'וליתן ברבר
רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה 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 הורעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומרים לדבשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

תוספת
גוש

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

- 10032

חלקי חלקה
87

1,473

88

2,810

89

185

90

99

430

331

922

332

690

333

696

כ״א בשבט התשס־א

(14

בפברואר

(חט 2־>3

----------------’ ס״ח התשכ״ה ,עמי
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי

תוספת
גוש  7037ו ,ח״ח

.49

'

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה כבנין מגדל
השעון ,בכפר תבור ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
בפברואר

(25

)2001

.32

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה1965-

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 189־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מס׳ ג412/וו

,4976

s 1־7

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מס׳ ק297/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3196התשמ״ה ,עמי  .2266מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריות (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 ,21943הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן ברבר
רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך 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 לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

2

.307

ר׳ בניסן התשס״א,

,1

עט׳

.32

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

.307

ס״ח התשב״ה ,עם׳

------ <--------- 2עי׳ר  ,1943תום׳

)2001

נתנאל אלפסי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

1943

ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

ה״־עה לפי סעיפים

\

הודעה לפי סעיפים

1,515

ץ ■

\

(חמ 2־)3
השטח במ״ר
(בקירוב)

ילקוט הפרסומים

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה 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 בכל סעיף
וסעיף.

ב׳ באדר התשס״א

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חררה,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4942התשס״א ,עמ׳  ,849מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי (להלן  -הועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי
ציבור)943 ,ו ,2הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.

28.3.2001

ס״ח התשכ״ה ,עמי
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

.307

עמי

.32

2159

כן נמסרת בזה הורעה בי 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.
תוססת

גוש

,11557

ח״ח

,56

כמוסמן בצבע חום.

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה המקומית ,רח׳
הגרוד העברי  ,4קרית מוצקין ,יובל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
'0

בארד התשס״א

؛חמ ~2ג،

(4

במרס

)2001

יוסף סדירה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

הח־עה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 189־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מסי ענ(358/במ)
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4884התש״ס ,עמי  ,3600מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון־וארי עארה (להלן -
הועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרכי ציבור) 943 ,ו ,2הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מובנה
לישא וליתן ברבר רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך 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 לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע י 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
בה.

בל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,בין מכוח זבות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הורעה 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; ואם נתבעים
פיצויים מנימוק שייגרם סבל אם ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.

בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה < בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לדבשה ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
/

בביש מנחם בגין (מרח ,אלטלנה עד כביש

גוש

חלקה.

חלק
מחלקה

סך בל
שטח במ״ר ייעור

סו

2023

- )S

ת ,מיתאר
תב״ע
/101/02/3
)23(13

2023

- 8758

1

,3 ,2

55,180

דרך

/3במ1/14/

10 ,4

8-5

חלק מחלקה

שטח במ״ר

28

3,349.25

26

1,495

ייעור
דרך
דרך

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בכפר עארה,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העכורה הרגילות.
כ״ט בשבט התשס״א ( 22בפברואר )2001
זבי אג׳ברייה
<חמ ،5-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון־ואדי עארה
----------------ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
1
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32
2

2160

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס,
( )23(13/101/02/3להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2615התשיום ,ענו  ,1346ובן
תכנית מפורטת מס/3 ,במ ,1/14/שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4006התשניב ,עמי  ,3279מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד (להלן -
הועדה) ,הודעה בי בהתאם .לסעיפים  5ו־ 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה /כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין לצרכי ציבור,
ובי אין הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע
האמורה ,באמור בסעיף  20לפקודה.

181

תוססת

גוש

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

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

1943

העתק התבנית מופקד במשדרי הועדה ,בנין עיריית
אשדוד ,הקריה ,רח׳ הגרוד העברי ,ובל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.

י״ב באדר התשס״א

(7

במרס

)2001

צבי צילקר

(חמ 2־"

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשרור

----------------ס״ח התשב״ה ,ענד .307
’
 2ע״ד  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

ילקוט הפרסומים

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

הודעה לפי סעיף

14

לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לערכי עיבור)( '1943 ,להלן  -הפקודה),
מודיעה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה כי היא
חוזרת בה מהפקעת הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,לענין
תכנית מפורטת לה/ס ,26בילקוט הפרסומים  ,3339התשמ״ו,
עמי .2144
תוספת

גוש

,4438

חלקות

חייה

,47-39 ,37 ,36 ,33-31

,16 ,15

;99 ,97 ,96 ,92-90 ,77 ,75 ,62-58 ,49 ,48 ,38 ,35 ,30 ,22-20

גוש

,4447

חלקות

,137/1 ,136 ,135

,160 ,158/2 ,157/2 ,143 ,141 ,137/2

 ,159ח״ח
 ,161בשטח של

,134/2 ,134/1
כ־10,500

נדיר ,הייעוד :שטח עיבודי פתוח;

גוש  ,4438חלקות  ,51 ,50ח״ח
בשטח של ב־ 1,640מ״ר; הייעור :שטח לבניני עיבור;

,120/1 ,49 ,48 ,38 ,35 ,34

,121

גוש  ,4447חלקה  ,42ח״ח
כ־,360ו נדיר; הייעוד :שטח עיבודי פתוח.

,157/5 ,61 ,44 ,43

בשטח של

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ברמלה ,ובל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י״א בשבט התשס״א

(4

בפברואר

)2001

(חמ ג־ג'

יואל לביא

---------------- 1ס״ח התשב״ה ,עמ׳
 2ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עט׳

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

.307

.32

הודעה לפי סעיף

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשבייה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי לה/
( 16/1000להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3685התשמ״ט ,עמי  ,3769ותוקנה בילקוט
הפרסומים  ,4364התשנ״ו ,עמי  ,1019מעהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמלה (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור)21943* ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשד ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4905התש״ס ,עמי  ,4333תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רמלה מיום פרסום הורעה זו
ברשומות.

תוספת
גוש  ,4344ח״ח
שטח לבניני עיבור.

2

,21 ,19

סייח התשב״ה ,עמי
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

ילקוט הפרסומים

בשטח של

הודעה לפי סעיף

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס ,פת( 10/1211/להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3487התשמ״ז ,עמי ,2731
מעהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
(להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לערכי עיבור) 943 ,ו( 2להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4568התשנ״ז ,עמי
 ,5536תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6406ח״ח  ,90בשטח של
לשע״פ  200 +מ״ר לדרך ו־ 4,519מ״ר לשב״ע.

מ״ר; הייעוד:

י״ח באדר התשס״א
(חמ ~4ג)

,4976

(13

במרס

---------------- 1סייח התשכ״ה ,עמי
 2ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי

)2001

יעחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
.32

הודעה לפי סעיף

19

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכייה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מפורטת מסי לה/
בת/320/א4/א (להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4253התשנ״ה ,ענד  ,391ותוקנה
בילקוט הפרסומים  ,4853התש״ס ,עמי  ,2597מעהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה (להלן  -הועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור/
943ו( 2להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוטי הפרסומים  ,4896התש״ס ,עמי  4047ובילקוט
הפרסומים  ,4708התשנ״ט ,עמי  ,1081תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רמלה מיום פרסום הורעה זו
ברשומות.
ס״ח התשבייה ,עמי
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי

.307

2

.32

ד׳ בניסן התשס״א,

106

מ״ר

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
בעיריית פתח תקוה ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

.307

עמי

19

לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

1943

.307

19

כ־3,550

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית רמלה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
ב׳ באדר התשס״א ( 25בפברואר )2001
יואל לביא
(ח» 4־ג>
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

28.3.2001

.32

2161

תוספת

גוש  ,4378ח״ח  ;36 ,49 ,25 ,21 ,9גוש  ,4379ח״ח
גוש  ,4375ח״ח  ,26 ,23בשטח של כ־ 18,350מ״ר; הייעור:
שטח ציבורי פיתוח (מרירה גרפית);
;3 ,2

גוש  ,4378ח״ח  ;49 ,18-16 ,9גוש  ,4375ח״ח 9ו,
גוש  ,4379ח״ח  ,2בשטח של ב־0ו 5,0מ״ר (מדידה גרפית);
הייעור :דרך.
;26 ,25

העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעיריית רמלה,
וכל מעוניין דשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.

י״א בשבט התשס״א

בפברואר

(4

)2001

(חמ 4־)3

יואל לביא

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

הודעה לפי סעיף

19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

מס ,נס/ו/ו (להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1874התשל״ג ,עט'  ,427מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן -
הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ושביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4094התשנ״ג ,עמי  ,2021תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום
הורעה זו ברשומות.
תוספת
גוש

,3637

ח״ח

.631

העתק התכנית והתשריטים מופקדים במשרדי הועדה
המקומית נס ציונה ,ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
י״ג באדר התשס״א
(חמ 4־ג) ־

(8

במרס

)2001

יוסי שבו

—< -----------
 2ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה
.32

התשב״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה' ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס• נס( 3/43/להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2725התשמ״א ,עמי ,2151
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה
(להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לערכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ושביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2809התשמ״ב,
עט־  ,1649תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס
ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

גוש
ציבור בתכנית

,3851

ח״ח

,21

בשטח של

8.6

דונם (השטח לבניני

נס.)3/43/

העתק התכנית והתשריטים מופקרים במשרדי הועדה
המקומית נס ציונה ,ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.

י׳ באדר התשס״א
(חט )3-4

(5

במרס

---------------- 1ס״ח התשכ״ה ,עט■
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי

)2001

יוסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה,

.307
.32

הודעה לפי סעיף

19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
וחוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מיחאר מקומית
ק״ח התשכ״ה ,עמי
2162

.307

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים
יי מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס,
מק."7783/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב'
רוממה ,רח' ירמיהו  48ורח ,ארגמן  - 4גוש  ;30077מגרשים
מס 9 ,ו־סו לפי תבנית מס ,במ.4736/

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי שטחי הבניה
המרביים המאושרים בכל אחד משטחי מגרשים מס 9 ,ו ־10
שעל פי תכנית מס■ במ ,4736/בלי להגדיל את סך כל שטחי
הבניה המאושרים ,בשני המגרשים כאמור ,גם יחד ,כמפורט
להלן :הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח מגרש מס9 ,
מ־ 9,100מ״ר ל־0,405ו מ״ר ,מתוכם  7,670מ״ר שטחים
עיקריים; הקטנת שטחי הבניה המרביים בשטח מגרש מס10 ,
מ־0,400ו מ״ר ל־ 9,095מ״ר שטחים עיקריים; ב) הקטנת מספר
יחידות הדיור המרבי במגרש מס 9 ,מ־ 65יחידות דיור ל־48
יחידות דיור; הקטנת מספר יחידות הדיור המרבי במגרש מס'
 10מ־ 75יחידות דיור ל־ 56יחידות דיור; ג) הגרלת מספר
הקומות המרבי בשטח מגרש מס 9 ,שעל פי תבנית מם ,בט/
 4736מ־ 5קומות  +קומה טכנית ל־ 6קומות  +קומה
טכנית; ד) קביעת בינוי בשטח מגרש מסי  9בהתאם לנספח
בינוי; ה) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה
בשטח.

כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לכך
ילקוט הפרסומים

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים ,ביבר ספרא  ,1קומה  ,4טל׳  .02-6296811המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה ,1
ירושלים ,טל׳ .02-6290203

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ג׳ באדר התשס־א

(26

בפברואר

)2001

אודי לופוליאנסקי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה ,1965-בדבר אישור *תבנית מיתאר
מפורטת מס׳ מי/מק/684/ב* ,שינוי לתבנית מי.684/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נתיב הל־ה  -גוש
 ,34281ח*ח  ;86 ,83 ,76 ,69 ,33גוש  ,34293חלקות
 ;73-62 ,48גוש  ,34294חלקות  ,30 ,28 ,25 ,16ח*ח ,26 ,14
\
•27
,39 ,12 ,10

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מבני
משק לאזור ספורט ונופש; ב) שינוי ייעוד מאזור ספורט
ונופש לאזור מבני משק.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4833התש*ס.
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה ,1
ירושלים ,טל׳  ,02-6290200וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג׳ באדר התשס״א

(26

בפברואר

)2001

מאיד ויזל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה

הקרקע בלא הגדלת השטחים -המותרים על פי התבנית
הראשית; ב) הוספת קומה נוספת מעבר לקבוע בהוראות
התכנית הראשית; ג) הגרלת מספר יחידות הדיור מ־22
יחידות עד ל״ 26יחידות דיור וביטול בהתאם לבך של
ההוראות בנוגע לתמהיל הדירות בלא הגדלת השטחים
המותרים לפי התבנית הראשית; ד) מיסוד שטחי השירות
שהוחלט עליהם בועדה המקומית ביום  .14.4.1993במסגרת
הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים
בתבניות והיתרים) ,התשנ*ב.1992-

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד ,בן־גוריון  ,68תל־אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים מיום־ פרסום הודעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי .תל־אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר הפקדת *תבנית מיתאד מס,
תא/מק ,'3222/שינוי מס 1 ,ו־ 2לתבנית .122
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רח׳ ניסנבוים
גוש  ,6212חלקה .1130

- 8

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קווי בנין הקבועים
בתבנית.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד ,בן־גוריון  ,68תל אביב ,בימים ובשעות .
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית האמורה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

כ*ב בשבט התשס־א

(15

בפברואר

)2001

מיכאל רועה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה ,1965-בדבר הפקדת *תכנית מס׳ תא/מק/
3133״ ,שינוי לתכנית מיתאר /1111א 1ב*מ .9

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מערב לרח׳ לוי
אשבול ,צפונית לרח׳ איינשטיין  -גוש  ,6884חלקה .24
עיקרי הוראות התבנית :שיפור התכנון במגרש 13
במבנן  5על ירי :א) מתן אפשרות להקמת דירות גן בקומת

ילקוט הפרסומים

,4976

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה ,1965-בדבר אישור *תבנית מיתאר
מקומית מסי רש/מק ,*870/שינוי לתבנית ר*ש210/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון  -גוש.
 . ,6415חלקה  ;356גבולות התבנית :בצפון  -חלקה ,355
2163

בדרום  -רח׳ ברנשטיין בהן ,במזרח  -חלקה
רחי המרי; שטח התבנית 655 :מ״ר.

,357

במערב -

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בנין חזיתי לצר
מערב (לרח׳ המרי) מ־ 5מ ,ל־ 4.70מ ;,ב) שינוי קו בנין חזיתי
לצר דרום (לרח׳ ברנשטיין כהן) מ־ 6מ׳ ל־ 3מי בקומת קרקע,
בקומה א׳ יהיה קו הבנין מ־ 6מי; ג) שינוי קו בנין צדדי לצר
מזרח מ־ 3.5מי ל־ 3מי; ד) קו בנין צדדי לצפון בלא שינוי-
 3.5מי.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4863התשנ״ז.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השדון ,ובן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה .מחוז תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בי בשבט התשס״א

(13

בפברואר

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

)2001

גבי פארן
יושב ראש הועדה המקומית
י לתכנון ולבניה רמת השרון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חררה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ،,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה "מורדות הכרמל מופקרת "תכנית מיתאר
מקומית מק/מב ,"600/שינוי לתכניות ג 936/מב ,87/תרש״צ
.2/20/6

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טירת הכרמל ,רח׳
דור נורי ,פינת ששת הימים בשכונת כהן  -גוש ,10677
חלקה  ,24ח״ח  :92גוש  ,10678ח״ח .70
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור אחת
ל־ 6יחידות הדיור הקיימות במגרש; ב) שינוי הוראות תכנון
בדבר קווי בנין; ג) שינוי הוראות בדבר שטח מותר לבניה
(במסגרת הקלות מותרות); ר) הסדרת בינוי של מבני שירות
בחצר הבית.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,מגדל
הנביאים ,קומה  ,7רח׳ כורי  ,2חיפה ,33093 ,טל■ -8676296
.04

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מסי
חד/מק ,"1171/שינוי לתבניות חר ,765/חר/וססו וחד/מק/
וססוג.
השטחים  .הכלולים בתבנית ומקומם :חדרה,
הגיבורים  -גוש  ,10037חלקות  ,475-472 ,32ח״ח

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה 1בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות "שעליהן היא מסתמכת.

כ״ט בשבט התשס״א

(22

מרדכי עמר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

רח׳

.471 .90

עיקרי הוראות התכנית :א) העברת שטחים עיקריים
מחלקות  32 ,90בגוש  10037למגרש  ,2000בלא הגדלת שטחי
השידות; ב) שינוי קו בנין למבנה קיים; ג) איחוד וחלוקה
בהסכמת הבעלים :ד) שינוי מספר יחידות הדיור עקב
העברת זכויות בניה; ה) שינוי במספר הקומות; ו) העברת
זכויות משטח שירות למסחר לשטח שירות למגורים במגרש
 2000בלא שינוי בסך כל שטחי השירות המותרים במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4868התש״ס ,עמי .3114

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חררה ,דחי הלל יפה  ,9חררה ,טלי -6303728
 ;06ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טלי  ,04-8616261וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
בי בשבט התשסייא

(13

בפברואר

)2001

ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חררה

2164

בפברואר

)2001

מרחב תכנון.מקומי שומרון

הודעה ברבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס,
ש/מק/383/א" ,שינוי לתבנית ש.383/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון
מקומי השומרון.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות לפי תבנית
בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי; ב) שינוי הוראות ברבר גורל
מגרש שמותר להקים בו בריבת שחיה; ג) שינוי קו בנין
הקבוע בתבנית לצורך הקמת בריבת שחיה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי

ילקוט הפרסומים

,4976

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,רה׳ המייסרים
זברון יעקב ,טלי  .06-6305522העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,דחי
חסן שוקרי  ,11חיפה ,טלי .04-8616252
,52

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן הי؟ ،מסתמכת.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביוט
 17.10.2000ובילקוט הפרסומים  ,4943התשס״א ,עמי .882

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל-8616252 ,
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס,
ש/מק ,"894/שינוי לתבנית ש.558/

()1

"תבנית
ש.558/

מפורטת

מסי

ש/מק,"891/

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדים  -גוש
 ,11288חלקה .10

עיקרי הוראות התבנית :חלוקה חרשה.
()2

"תכנית מפורטת מסי ש/מק/סוסו" ,שינוי לתבנית
א.

ש/23/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בנימינה  -גוש
 ,10223חלקה .12
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בנין אחורי  3מי.
במקום  6מי; ב) תוספת של  6%בשטחי הבנין
המותרים.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין ,בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,דחי המייסדים  ,52זברון
יעקב ,טלי  .06-6305522העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה ,טלי .04-8616252
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור "תכנית מיתאר מסי
ש/מק ,"984/שינוי לתכנית ש.289/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס־חנה-כרכור
 -גוש  ,10114ח״ח .30 ,10 ,1

עיקרי
קיימים.

הוראות

ילקוט הפרסומים

התכנית:

,4976

שינוי

די בניסן התשס״א,

עיקרי הוראות התבנית :א) חלוקה חדשה; ב) שינוי
בגורל מגרש מינימלי.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.9.2000ובילקוט הפרסומים  ,4929התשס״א ,עמי .151
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל• -8616252
 ,04ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

כ״ז בשבט התשס״א

(20

בפברואר

)2001

איתמר בר־עזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הורעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשרוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הרדום מופקרת "תכנית מפורטת מס■ /3מק/
2054״ ,שינוי לתכנית /3במ.10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשרור ,רובע י״ב
 גוש  ,2020ח״ח  ;28מגרשים  ;2091 ,2090שטח התכנית: 6.881דונם.

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

קו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדים  -גוש
 ,11,288חלקה .18

בנין למבנים

28.3.2001

עיקרי הוראות התכנית :א) העבדת זכויות בניה
ממסחר למגורים בשטח של  1,000מ״ר (עיקרי) בכל אחד
משני המגרשים והקטנת השטח הממוצע של הדירות מ־115
מ״ר שטח עיקרי .ל־ססו מ״ר שטח עיקרי הבולל אפשרות
להרחבת הדירות בעתיד במסגרת המעטפת הקיימת; ב)
הוספת יחידות דיור מ־ 42ל־ 52בכל אחר משני המגרשים;
ג) שינוי גובה קומות במגרש מ־  11קומות מגורים מעל קומת
ביניים מעל קומה מסחרית  +גלריה מעל  2קומות מרתף
ל־ 13קומות מגורים מעל קומת ביניים מפולשת מעל שתי

2165

קומות מסחר מעל
והנחיות בניה.

1

או

2

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין לפי סעיף
.62א(.אץ )4בתיקון  43לחוק תכנון ובניה ובלא שינוי.
בשאר ?כויות הבניה.

קומות מרתף; ד) קביעת זכויות

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר,הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשרור ,ביו /עיריית אשרוד,
הקריה ,ת״ד  ,28אשרוד ,טל'  ,08-8545318-9פקס -8545310
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שר' הנשיאים ,ליד בית
המשפט ,ת״ד  ,68באר שבע ,טל' .07-296439

בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי ,סעיף  00ו לחוק רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,מרכז נפתי ,אשקלון ,ת״ד
 ,9001סל'  .07-6770111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד ,יצחק דגר
 ,23ת״ד  ,68באר שבע ,טל.07-6296414 ,

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת מקומית

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

מרחב תכנון מקומי אשדוד

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מקומית מס/3 ,מק ,"2025/שינוי לתכנית /3במ.204/

ד ,באדר התשס״א

(27

בפברואר

בגי וקנין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשדוד ,רובע יד
 גוש  ,2002ח״ח  ;29 ,27 ,26גוש  - 2003ח״ח  ;17 ,9גוש ,2004ח״ח .34 ,33 ,18-15 ,13

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי חלוקת השטח
המסחרי בתוך המגרש  8-1בלי להגריל את סך בל השטחים
המסחריים; ב) איחוד וחלוקה של מגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4879התש״ס ,עמי .3448
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד ,וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

א׳ בשבט התשס״א

(25

בינואר

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תבניות אלה:
()1

.8 ,6 ,5

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות התכנית בסעיף
 ,18הקמת מחסנים בגודל ער  12מ״ר בקו בנין אחורי
וצדדי .0

)2001

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2000ובילקוט הפרסומים  ,4929התשס״א ,עט׳ .160
()2

הודעה בדבר הפקדת תפניות מפורטות

()1

.35 ,33 ,31 ,30 ,26

עיקרי הוראות התבנית :שינוי התקנון והתרת בניית
מחסנים צמוד לבית המגורים ובתחום קווי בנין
בלבד.

/4מק12/ו."2

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשקלון ,שב ,נאות
ברנע ,רח׳ הר כנען  - 8גוש  ,1934ח״ח

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2000ובילקוט הפרסומים  ,4929התשס״א ,עמי .160

,87 ,44 ,40 ,20

.89

()3

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין.
()2

"תכנית מפורטת מסי

/4מק13/ו."2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,רחובות
אלי כהן ומנחם בגין  -גוש  1239בשלמותו; חלקי
גושים .1935 ,1241 ,1238 ,1236

2166

"תכנית מפורטת מסי

/8מק49/ס."2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תימורים  -גוש
 ,2731חלקות  ,36 ,29-27 ,21-11 ,9 ,8 ,6-2ח״ח ,10 ,7

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

"תבנית מפורטת מס,

"תכנית מפורטת מס׳

/8מק."2047/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תימורים  -גוש
 ,2731חלקות  ,29-27ח״ח  ;33 ,31 ,30 ,26גוש  ,2733ח״ח

צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד
מרחב תכנון מקומי אשקלון

)2001

״תכנית מפורטת מס,

/8מק2051/״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה בנות
 גוש  ,4990חלקה  ;29מגרש  129/1בשלמותו מתכנית.17/101/02/8

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין קדמי וצדדי
להקמת מבנה עזר חדר טרנפורמציה.

ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.11.2000ובילקוט הפרסומים  ,4893התש״ס ,עמי .3944
()4

"תבנית מפורטת מס,

(ו) ״תכנית מס,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳
סטרומה  - 40גוש .38069

/8מק."2053/

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בקו בנין
ל־ 2.38מ.,

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר טוביה ,ער־
הלום  -גוש  ,152חלקה  ;86מגרשים /54ט ו־/54י
בשלמותם.
עיקרי הוראות התבנית :שינוי לקווי בנין צדדים מ־ 5מ'
ל־ס מי.

/5מק,"2055/

שינוי לתכנית

.27/160/03/5

מ־4

מ,

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.8.1996ובילקוט הפרסומים  ,4850עמי  ,2510התש״ס.
()2

״תבנית מסי

/5מק,"2065/

שינוי לתכנית

.81/102/02/5

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.12.2000ובילקוט הפרסומים  ,4961התשס״א ,עמי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,שבי
נאות לון ,רח׳ פטנקין  - 9גוש ( 100215לא מוסדר);
מגרש .1147

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שדי הנשיאים ,ת״ד  ,68באר
שבע ,טל'  ,07- 6296413ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :העברת זכויות הבניה מקומה
אי לקומת הקרקע בלא שינוי בסך כל זכויות הבניה
ובלא שינוי בקווי בנין (הגרלת תכסית מ־30%
ל־.)42%

.1645

ב' באדר התשס״א

(25

בפברואר

)2001

חנן חסיד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
,4272
 10.8.2000ובילקוט הפרסומים  ,4903עמי
התשס״א. .
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,ביבר מנחם בגין ,ת״ד  ,15באר
שבע ,טלי .07-646380
י״א באדר התשס״א

מרחב תכנון מקומי באר שבע

(6

במרס

יעקב טרנר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת "תבנית מסי /5מק,"2100/
שינוי לתבנית /5במ85/ו.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,שב,
רמות ,רח׳ יצחק מודעי  -גוש  ,38063כתף באר שבע
חלקה ו.

,6

עיקרי הודאות התבנית :הזזת שביל להולבי רגל ,איחור
וחלוקת המגרשים בהסכמה בלא שינוי בזכויות הבניה.
בל מעוניין דשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניךאו בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק דשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,ביכר מנחם בגין  ,1ת״ד
 ,15באר שבע ,טלי .07-6463807

התנגדות לתכנית לא .תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תבניות

)2001

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס•
7ו/מק ,"2082/שינוי לתבנית 344/03/17
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רהט ,שבי
מגרש  - 311גוש  ;100230גוש  ,100231/10חלקה ו.

;18

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קווי בנין למגורים.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.2000ובילקוט הפרסומים  ,4926התשס״א ,עמי .44
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רהט ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ר  ,68באר שבע ,טל'
 ,07-6296435וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ב״ה בשבט התשס״א

(18

בפברואר

)2001

גיומעה אלקצאצי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רהט

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תבניות■ אלה:

ילקוט הפרסומים

,4976

די בניסן התשסייא,

28.3.2001

2167

מרחב תכנון מקומי ׳שררות

הודעה על הפקדת תבנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 89א לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-על הפקדת "תבנית מם׳ /21מק/
ו 201״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שדרות  -נוש
 ,1899חלקה .28
עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעור משצ״פ לשטח
לבניני ציבור ולהיפך ,בך ששטחי הייעור נשארים זהים
לאחר השינוי (אין שינוי באחוזי הבניה).

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,אגף ההנדסה ,רח׳ בגין,
שררות ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה1965-

הודעות על בקשות לצו ירושה ,צו קיום צוואה או
מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ־ה ,1965-בי בתיקים המפורטים להלן הונשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

הרשם לעגיני ירושה בירושלים ,רה ,יפו
מנו
תיק

שם המנוח/ה

ב״ה בשבט התשס״א

(18

בפברואר

)2001

אלבס ברייטרמן
סגן יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שדרות

שם המבקש/ת

ירושות
1/3554

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

תאריך
הפטירה

,216

יוזשלים

קליינמן מאוריצי

02/01/2001

קליינמן רפאל

צוואות
1/3551

ביבי ציונה

23/11/2000

דפני ירדנה

1/3552

ליאונוב ויקטריה
צדיק בתיה

27/12/2000

ליאונוב שמעון

08/12/2000

חב־ לנאמנות בל״ל

1/3555

שטרנבך שדה

28/06/1994

1/3556

עליאן איברהים

08/03/2000

קמחי דן
עליאן איברהיס

1/3553

שלמה אקסנהנדלר .רשם

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תבגית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת "תכנית מפורטת מס"
/7מק2009/״ ,שינוי לתבניות .220/02/7
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מועצה מקומית
שגב שלום  -גוש  ,39755ח״ח  ,39772 ;6.7.9ח״ח ,100400 ;6.7
דרך .7
עיקרי הוראות התבנית :קביעת הוראות להרחבת דרך
בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית .בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק דשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של הוךעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,חוות איבים ,ת״ד  ,50שדרות ,טל״ -6899696
 .07המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית שמעונים ,חוות איבים ,מועצה אזורית שער הנגב.
ת״ר  ,50שררות ,טל' .07-6899696

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת >ןת
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ה בשבט התשס״א

(18

בפברואר

)2001

עמיר ריטוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים

2168

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,דדו ,השלושה
w
תיק

תאריך
הפטירה

שם המנוח/ה

,2

יד אליהו

שם המבקש/ת

ירושות
1/23302

חלימי מרים
עיון דוד

26/03/1975

חלימי אשר (אדמת

16/10/2000

עיון יצחק

1/23305

וון וליט מלכהןר

11/11/2000

רחביה אלדד

1/23309

אפללו חיים

 08/03/2000אפללו דודו

1/23311

 19/11/2000פלג דן
פלג נורית
 30/04/1998מגן עליזה
האז מרגוט
 01/12/2000חיים קרול
חיים שרה ב
ארטשיק איתי דו  30/06/2000תימור רווית

1/23304

1/23312

1/25313
1/23314
1/23316

קופף יוסף

 13/11/2000לייסט חיה

1/23319

אהרון ישר

 06/03/1999אהרון יוכבד

1/23325

 05/02/1996דרנר פאולה
דרנר אוזיאס
כהן פרידה ליאנ  31/10/2000קוהן כהו שמואל זיג

1/23321

1/23327
1/23328

לפצי סלח
יאגייאיב ברמה

04/10/1996

לפצ׳י ג׳נט
יגיאייב איגוד

1/23329

שטרנליכט איגד

18/12/2000

שטרנליכט פולה

1/23330

פולק שרה דבקי

13/11/2000

פולק בתיה

1/23331

לוי ליזה
קרנצזי פנינה

20/10/2000

לוי מיקו
קרנדדי חיים

1/23333

ילקוט הפרסומים

,4976

27/03/2000

21/12/1990

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רח׳ השלושה
(המשך)
מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

,2

יד אלוהו

KT1דיו

מס׳
תיק

שם המנח־ז/ה

ירושות
שם המכקש/ת

06/10/2000

אסוף עליזה

21/05/2000

ייוסף שלמה

1/23424

ישראל סלומון

10/06/1995

ישראל קלרה

1/23426

מרקוס אטי

07/10/2000

מרקוסקרול

1/23427

דורון מיכאל פ

16/05/1999

1/23428

דורון לילית סיל

28/12/2000

דורון בנימין
דורון בנימיו

1/23422
1/23423

| 1/23336

קויפמן רחל
סאיג שלמה

07/08/2000

1/23339

פייג הרש מנדל

16/12/1989

1/23341

פרנסס יעקב
סבג מרים
שיף זאב

27/02/1998

21/11/2000

פרנסס מרדכי
סבג אליעזר
שיף יוני

1/23430

1/23347

כהן גרדה

14/10/2000

כהן שלמה

1/23431

1/23348

מזור דוד

26/08/2000

1/23349

סואמי אודט רוז

20/01/1988

1/23351

ברק ורד

29/09/2000

1/23353

הרשקוביץ דבורו

08/05/2000

1/23354

פולונסקי איסק
אלוני יואל
לוי אילנה
רפופורט רחל

1/23363

סילפין מרים
ורדייסילביה

1/23365

אדום משה
קרקאואריצחק

1/23337

1/23345
1/23346

1/23355
1/23359

1/20832

1/23364

1/23368
. 1/23373

15/09/2000

07/11/2000

09/08/1999

26/12/2000
05/06/2000

30/03/1996
01/09/2000

24/08/1999
02/04/1978
25/10/1980

קויפמן.דב
סאיג רחל
פייג יהודית

מזור יהודית
טואטי איב סידני
ברק תום
בכימינוביץ בתיה
בורוק אלכסנדרה
אלומי מאיר
לוי שי
אוסמי יהודית
סילפין שמואל

ורדי צבי
אדוט מלקונה
קרקואר אילן
שחר יגאל
דבורה נעומי
יהושע בת שבע
קוגלנקו טטיאנה
בקשי ויקטוריה
מוחטרוב אלפטינה
מוחטרוב אלפמינה

שחר איטה
חבושה חאיו
יהושע ציון
אברשקוב לאוני
בקשי אברהם
גובר דוד
גובר פאניה
ימניק חנה

11/09/1996

רובין מניה

1/23391

הראל ראובן

01/11/2000

1/23394

21/06/2000

1/23397

אישח בלדה
פוקרט אסתר
עניה שלום

הראל יפה
אישח אליעזר

גבאי יונה
עניה יונה

1/23378

1/23379
1/23381
1/23382
1/23385

1/23386
1/23390

1/23395

הסטירה

שם המבקש/ת

16/10/1999
01/01/1968

09/08/1981
14/04/2000
04/11/2000

15/11/1993
19/11/1999

12/12/2000

01/03/1999

1/23403

פרידמן צפורה

12/11/2000

1/23404

'פרידמן חיים ש

30/12/1978

1/23405

פישלר סמיון

10/03/2000

1/23408

פרנקל חיה

22/03/1996

1/23409

צרני ליפה
ארור יצחק
דלריה נסים

24/08/1982

21/12/2000

1/23415

פישר יוסף

16/04/2000

1/23416

1/23432

אסדף חנניה
יוסף סעדיה

יפה(ג׳פה) שמוא
גרינבום אדלה

קניג רחל

18/08/1973

ג־פה מלקולם

29/12/1987

פרי פנחס

22/04/1993

פרי פנחס

צוואות
1/23303
1/23306
1/23307

1/23308
1/23310
1/23315
1/23317

1/23318
1/23320

1/23322
1/23323
1/23324

1/23326

עוז עמנואל
רפי זדה לילה
רפי זדה אוריאל
שטרנברג בת ער
צרפתי פנינה
גונצרובסקי ליב
אברמוביץ אני ר

זוזובסקי סספניו
בוגן שרה פיי
שרגא ארנולד ה
קופלר ישראל
פנץ אריה
קמיל שלמה

28/08/2000

15/05/1996
26/08/2000
20/11/2000
22/11/2000
31/05/2000
21/11/2000
05/08/2000
31/01/1999
03/12/2000
29/01/1989
25/11/2000

01/11/2000

יעקב.לנה
סוסמוליאוני
לוין אהרון
אבישר אריאלה ■

15/03/2000

29/11/2000

1/23338

אברהם יצחק

30/11/2000

1/23340

צור.דוד
שורצבלט אברו

23/03/1986

1/23343

בודגר מאיר
נחרתי משה

1/23334

1/23335

1/23342

1/23344

1/23350

יעק1

וינשלבוים
הנסון מסלה גוי

בוגן יעקב דוד
שרגא גדסיאלה
קופלו קרולה
פנץמילי
קמילשלום

יעקב רובן
סוסמן סידני
לוין מסלה

1/23332

עוז לינדה
רפאלי משה
דיין יפה
שטרנברג שמעון
צרפתי ליהוא
גונצרובסקי יעקב
אברמוביץ -קרול
וייס צפורה

19/11/2000

01/08/1992
20/12/2000

30/11/2000

צוו ברברה
שורצבלמחיה
בו צופיה
מזרמי יהודית

03/10/1999

וינשלבוים מרדכי

05/01/2001

בן־דור נמלי

07/08/2000

דולבדג און

17/11/2000

פרג זאב
קראוס ארית
דולינקו יחזקאל א
דולינקו יחזקאל א

פרידמן דב
פרידמן דב
פישלר אלה
פרנקל זאב
צרנה פרלה
ארוך אהרון
דלריה שושנה
פישר ליזה

נידוס חנה
פרסוסובה אמי
קראום אוטו
דולינקו ליובה
דולינקו אברהם

17/11/1998

1/23366

קופלד ויקטור

25/09/1982

דוזנבאוס רימה

ויזל שרה
ויזל אליעזר

18/08/1996

קינמוני שושנה

1/23367

סוקולסקי שרה

17/09/2000

סוקולסקי לביאה

23/12/2000

קינמוני שושנה

1/23369

קהאיעקב

27/11/2000

1/23420

שעשוע נעים

18/04/1995

שעשוע גרסייה

1/23370

1/23421

בלנרו שטרול מא

04/09/2000

אברמוביץ קלרה

1/23371

ברקן וירה
משיה סלמנה

17/11/2000

מזרחי תחיה
גרשטיין סוניה
משיח יעקב

1/23410
1/23413

1/23417

17/09/1997

ילקוט הפרסומים  ,4976ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

1/23352
1/23356

1/23357

1/23358
1/23360
1/23361

05/10/2000
04/07/2000

25/07/1997

2169

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רה ,השלושה
(המשך)
מס׳
תיק

שס המנוח/ה

תאריך
הפטירה

,2

יד אליהו

שם המבקש/ת

צוואות

בהד
תיק

ישם הבכרח/ה

1/8315

י מרנוביץ אהובה

21/03/2000

מאור מורן

1 1/8318

גנאים מחמד

07/12/2000

גנאים בהייח

1/8319

קרמש אסתר

09/12/2000

קומש יצחק

מואס בטי
ריבנו דן

24/09/1999

מואס שמואל

23/12/2000

ריבנר יהודית
מרצדס סומנה
עזר! חנניה

1/23372

מימון פורטונה

27/12/1999

ראובן רחל

1/8320

1/23374

יניב עמנואל
בנימין רומיה
קפלן חנה

28/11/2000

יניב יוספה

1/8323

18/11/2000

בנימין שי

1/8325

08/12/1986

רז חנוחהןויגו

1/8326

1/23377

לדר שלמה יוסן
שניידר משה
רוטשטיין מיכא
בן זמרה סולטנו
זגלשטיין אילנר

27/11/2000

לדר כרמלה
ברקוביץ פלינה
רוטשמיין דניאל
בניזרי יצחק
זגלשטיין דוד

1/23388

פורטוגיז דורית
זגלשטיין חיים י
מנצור שלום

07/03/2000

1/23393

אנוך אולגה
גמליאל שמחה
צור דוד
חרמון אליעזר
פינצבסקי משה

פורטוגיז שירלי
זגלשטיין דוד
מנצור חנה
בנאי מירה
גיימי שגיא
אבצוק ברכה
חרמון חנה

11/12/2000

1/23401

קוגל יהודה

30/11/2000

1/23402

סאלם חיים

03/03/1999

1/23406

עוזרי מרגלית
דרוץ גירש
גרינהאוז צפורה
הירשפלד מנשה

20/02/1982

פינצבסקי אסתר
קוגל רבקה
סאלסנחסיד) זהרהנו
משולם בן ציון
ליון ליבה
גרינהאוז דניאל
הירשפלד יורם

1/23375
1/23376

1/23380

1/23383
1/23384
1/23387

1/23389
1/23392

1/23396
1/23398
1/23399

1/23400

1/23407

1/23411
1/23412

29/12/2000

16/05/2000
22/10/1978
20/12/1999

08/1172000
04/01/2001

13/10/2000
09/06/2000
25/12/2000

14/12/1999

23/11/2000

16/11/2000

27/11/1999

1/23414

בלון־ הרברט

11/12/2000

שמינמץ דינה

1/23418

וויאזמנסקי חיה

06/12/2000

וויאזמנסקי בנימין

1/23419

סלם סילולה

01/12/2000

עזריה אילה

1/23425

חבושה עובדיה

07/11/2000

1/23429

מוריסון רניה

09/09/2000

פו־תחבושה) פרי
ג־פה מלקולם

؛
؛
؛

1/8312

הרשם לעניני יודשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקת
מבד
תיק

שם הבעדח/ה

תאריך
הפטירה

07/12/2000

חגיאזי נגימה

25/04/1999

i 1/8322

ממן מסעודה

30/10/1999

|
:.

זכריה שאול
ברור זלמן

13/05/2000

זכריה דבורה
ברוך אריה

1/8316

י

1/8317
2/8318

1
؛

1/8321

؛

1/8324
1/8327

מס־
תיק

!

I

שם המנות/ה

1/8309
1/8310

!1/3184

1/8311

1/3187

אקרמן דוד

1/3188

דאור דוסתם

דאור פרהנג
סעיד מורים
ריגגלר ברוניסלב
רחנבאום יעקב

1/3189
1/3191

1/3194

שדה מרסדס
בוטירשווילי מיב
בוטירשווילי רחל

1/8313

1/8314

כהן יצחק

18/11/1999

2170

שם המבקש/ת

אקרמן שירה
דאור ציון

24/09/1996

שדה דב
בוטראשוילי אברהם

27/02/2000

בוטראשוילי אברהם

16/12/2000

ניגרי שרה לאה
אילייאיב גאורגי
קנגה וולטר אנטו

קריחלי דוד

05/12/2000
22/05/2000

12/12/1996

19/01/1998

קריחלי מיכאל

17/11/1999

1/3202

שחר רחל
זהבי ירחמיאל

30/07/1994

12/03/1999

1/3200

10/12/2000

2/3905

,53

באר שבע

דאור ציון
סעיד שלום
רינגלר שלמה
רוזנבאום ישעיהו-יוס

גולדברג פנחס
אילייאיב שורה
קנגה מירטה חיה

דיגילוב סנס

גבאי יהושע

06/11/2000
14/03/1998

צוואות

29/04/1987

13/12/1999

22/01/1993

1/3205

פראג׳ זהרה

תאריך
הפטירה

בניסטי מסודי
זהבי רחל

22/07/1995

י 30/11/1996

14/12/2000

I
ירושות

ברייטהולץ פאולה
קלר ברנרד

23/02/1999

11/11/2000

הרשם לעבדני ירושה בבאר שבע ,שה שז״ר

1/3196

ירושות

24/11/2000

לבנה בד עוז .רשם

1/3201

קרויטורו חיה הני
קלר מריה
דיגילוב אברהם

16/08/2000

דוסתמי אריאל
וולפוביץ ענת
יפה ריקה
גנאים בהייה
חג־אזי אחמד
ממן עליזה

1/8263

؛

1/3195

שם המבקש/ת

30/05/2000

בן מרדכי הדסה

בן מרדכי שמואל
כליליאן תסתמיי
הבר ריקה
יפה ירחמיאל
גנאים מחמד

1/3193

,2

08/11/1995

צוואות

1/3192

חיפה

19/10/2000

סוסאנה מאיר
מלול אלים

1/3186

יוסף זי־לביגר ,רשם

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

10/08/2000

פראג■ נדים
גבאי גבי

1/3185

שפירא מנשה

20/11/2000

1/3190

קפלן מירה

19/07/2000

שפירא זהבה
קפלן אנטולי

ארזי רחל

1/3197

סאוב זרח

02/12/2000

טאוב יהודה

ילקוט הפרסומים  ,4976ד׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

הרשם לעניני יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר
(המשך)
מגד
תיק

תאריך
הפטירה

" שם המנוח/ה

,33

באר שבע

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת
האגורות השיתופיות אני ממנה למפרק האגורות הנ״ל את
שלמה טופז ,מרח ,מקור חיים  ,35ירושלים .93465

שם המבקש/ת

1/3198

טאובקמלין

03/08/1998

מאוב יהודה

1/3199

גרויסמן טוני אנט

19/11/1999

צבירנבאוס בינה

1/3203

נז־לריעקב

01/06/1999

ויינשטיין בלה

1/3204

נז־לר אניטה

10/11/2000

ויינשטיין בלה

הרשם לעניני ירושה בנצרת ,רה׳ המלאכה
מסי
תיק

תאריך
הפטירה

שם המנוח/ה

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ־ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
את תביעתו בבתב למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום
הורעה זו לפי המען הנ״ל.

בהתאם לסעיף  )2(46לפקודה רשאי כל חבר אגורה
לערער על צו זה בפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים
מיום פרסומו ברשומות.

שושנה אנקור-שניר ,רשם
,3

()2

שם האגודה :מוניות מקר אגודה שיתופית בע״מ.
מס• האגודה.57-003028-8 :

נצרת

ב״ו בשבט התשס״א

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

שם המבקש/ת

ירושות
מועלם מנצור

1/2178

28/01/1995

ביטול רישום אגודה שיתופית

אביבי יריב

הואיל וביום

צוואות
כהן מנדל מנחם
שליאר מינה

 02/01/2001כהן ליאורה
 06/04/1994שליאו אביטל

1/2180

יחיאאיזק
שלמה מרגליה
סופיר קמילה רח

 25/07/1970רוזנבלאט ויקטוריו
 05/12/2000שלמה שמואל

 23/06/2000סופר שמואל

1/2181

פלדמן מרטקו

 23/12/2000פלדמן שרה

1/2175

1/2176
1/2177
1/2179

(19

בפברואר

לבנת בר עוז ,רשם

להלן נתונים בענק האגודה:

24.7.1997

ניתן צו לפירוק האגודה:

שם האגורה :קואופרטיב עוברי ומובילי בשר בפתח תקוה
והשרון בע-מ
מס ,האגודה:

.57-001230-2

וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,4563התשנ״ז ,עמ،
 ,5408והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ביום  19.2.2001ניתנת בזה
הודעה שרישום האגורה הנ״ל נתבטל ומאותה שעה תדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ״ו בשבט התשס״א

(19

בפברואר

)2001

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

)2001

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים

שם האגודה :צרכני עמק הירדן אגורה צרכנית שיתופית
חקלאית 'בע״מ.
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח1978-
מס ,האגורה.57-003952-9 :
בהתאם לתקנה (12ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי
המען :צמח ,ד״נ עמק הירדן .15132
(סדרי דין וביצוע) ,התשל״ח ,1978-אני מודיע בזה ,כי
תאריך רישום.11.2.2001 :
בהתאם לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי
סוג ראשי :חקלאות.
לנהל את הנכסים העזובים השייכים לבעלים המפורטים
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ברשימה שלהלן ,בלא צו ניהול.
ב״ח בשבט התשס״א ( 21בפברואר )2001
תאריך ההחלטה :ב״ט בשבט התשס״א (.)22.2.2001
אורי זליגמן
מהות הנכס :כספים.
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,)1(46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

הבעלים:

המנוח טייטלבאום פנחס בן מרדכי ,ת״ז
המנוחה אימש אטיל בת שאול ,ת״ז
המנוחה גרין נילי בת שלמה ,ת״ז

()1

.01728301-1

.0-0753538-8

.0-0428827-0

שם האגורה :תל חלב אגורה חקלאית שיתופית
בע״מ.
המנוח סבי מרקרו בן יוסף ,ת״ז .004924742
מס ,האגודה.57-003052-8 :
המנוח גוטברוט יוסף ,ת״ז .0-02786945

ילקוט הפרסומים

המנוח זריני נעים בן מסיח ,ת״ז

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

.0-65575276
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המנוח נובקובסקי קלמן בן ליאון ,ת״ז
המנוחה כהן רחל בת מרדכא ,ת״ז

המנוח מרקוביץ לאוניר ,ת־ז
המנוח הנרי פרסמן ,ת״ז

תאריך הגשת הבקשה :ביום
תאריך מתן צו כינוס :ביום
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,7.3.2001בשעה
במשרדי הכונס .הרשמי תל אביב.
.15.3.2000

.0-12036315

.2.7.2000

.0-04093399

.317703551

.047377213

הנעדרת ברקוביץ טרורי היורשת בעיזבון המנוח פולק
שמחה ,ת״ז .008352692

המנוחה מבלין גיטל בת יצחק ושרה ,ת״ז
המנוחה גדינבלום רחל בת משה ,ת״ז

.017485137

.006843338

הנעדרת טומוסיס (טומסיס) לאה יורשת בעיזבון אוליונבוים
סיסי ,ת״ז .0-67260984
הנעדרת מירי רוזנטל היורשת של המנוחה גולרמן אסתר,
ת״ז .0077092419

הנעדרת נלי רוזנטל היורשת של המנוחה גולרמן אסתר ,ת״ז
.0077092419

המנוח וולוביק פרידריך בן לב ואספיר ,ת״ז

.016894511

בעלים לא ידועים של חשבון מסי
בעלים לא ידועים של חשבון מסי

154213047

בעלים לא ידועים של חשבון מס,

154210404

בבנק בחיפה.

בעלים לא ידועים של חשבון מסי

377213039

בבנק .בחיפה.

(25

בפברואר

2ו3772125

בבנק בחיפה.
בבנק בחיפה.

)2001

שמואל צוד
האפוטרופוס הכללי

הודעות מאת הכונס הרשמי
חבונס הרשמי ירושליס
רה׳ יפו  ,216קומה ,4

בנין שערי העיר ,סל'

5311637

פר3664/
שם העיזבון :עיזבון יוסף משעלי ,ת״ז
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,תיק פש״ר .419/1999
תאריך הגשת הבקשה :כייו בסיון התשנ״ט (.)10.6.1999
תאריך מתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל :כ״ה בניסן
התש״ס (.)30.4.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ט באייר התשס״א
( ,)22.5.2001בשעה  ,10.00במשרדי הכונס הרשמי
ירושלים.
.649020

(26

בפברואר

)2001

שלמה אקסנהנדלר
סגן הכונס הרשמי

הכונס הרשמי תל אביב
רה' השלושה  ,2בניסה

פר12995/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אייל רוטבליט ,ת־ז
שחף  ,8מכמורת.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1821/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .10.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .5.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,8.7.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

,2

קומה

,2

טל'

03-6899666

פר12903/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :חיה לינקר ,ת״ז
סרלין  ,42חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1389/2000

,10926855

רח׳

פר5/סו3ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :ניר גלבוע ,ת״ז  ,55714026רח׳
איינשטיין  ,22לוד.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1836/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .23.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .2.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,3.7.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אליעזר הולנדד ,ת״ז
רח׳ רוזן  ,9רמת גן.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1604/2000
תאריך ׳הגשת הבקשה :ביום .31.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .31.10.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,4.7.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,50694140

פר13144/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ריאנה קפד ,ת״ז
מנחם בגין  ,11/29יהוד.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1139/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .7.2.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .1.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,2.7.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,51822302

רח׳

רה,

פר/ו315ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלום יצחק ,ת״ז
ברנשטיין כהן  ,5פתח תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פשייר .1684/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .30.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .5.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,10.7.2001בשעה
 ,13.30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,17000878

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
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שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם הקר ,ת״ז
דניאל  ,7בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פשייר .1842/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .10.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .8.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,3.7.2001בשעה ,13:00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,56811763

רה,

פר13137/

הודעה על מתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל
ואסיפת נושים ראשונה

ג׳ באדר התשסייא

פר12990/

,24513723

הנעדרת שוליקה רוזנטל היורשת של המנוחה גולדמן אסתר,
ת״ז .0077092419

בי באדר התשס״א

,13.30

ילקוט הפרסומים

,4976

ר׳ בניסן התשס״א,

רה׳

28.3.2001

פר3153/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרסל גבריאלוב ,ת״ז
רח ,עמק דוחן  ,3/15חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר 803/2000ו.
תאריך הגשת הבקשה :ביום .31.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ביום .2000ו .5.1
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,3.7.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,72042138

פר13172/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלון לוי נחום ,ת״ז
הברושים  ,4ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2786/1999
תאריך הגשת הבקשה :ביום .10.11.1999
תאריך מתן צו כינוס :ביום .12.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,10.7.2001בשעה
 ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,22178438

רח׳

פר13173/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :תמר לוי נחום ,ת״ז
רח׳ הברושים  ,4ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2784/1999
תאריך הגשת הבקשה :ביום .10.11.1999
תאריך מתן צו כינוס :ביום .12.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,10.7.2001בשעה
 ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

,24561359

פר13189/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנחם ירקון ,ת״ז
משה שרת  ,8אזור.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1025/2000
תאריך הגשת הבקשה :ביום .13.1.2000
תאריך מתן צו כינוס :בטם .24.10.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,9.7.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

,53946406

רה,

פר13262/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סירל יהושע שניירר ,ת״ז
 ,64802846רח׳ הדרום  ,24צור יגאל.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2683/1999
תאריך הגשת הבקשה :ביום .18.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :בי1ם .4.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,2.7.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
נושים ומשתתפים
פח1376/1998 ,6930/
שם החברה :אורנס תכשיטים בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-166431
מען משרדה הרשום :רח ,יוזמים  ,8אור יהודה.
תאריך הגשת הבקשה.15.9.1998 :
תאריך מתן צו פירוק.15.8.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,15.4.2001
בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,15.4.2001בשעה  ,13.15במשרדי הכונס הרשמי תל
אביב.

ילקוט הפרסומים

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

פח/וn ,722״x 1127/2000
שם החברה :בורוכוב ובניו עבור ושווק דגים עופות ובשר
בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-173135-8
מען משרדה הרשום :רח ،ברזילי  ,1תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.8.2.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.1.11.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,1.7.2001
בשעה  ,13:30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,1.7.2001
בשעה  ,13:45במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

פח ,7276/ת״א 2585/1999
שם החברה :נ.א.ר.כ נכסי פז בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-201126-3
מען משרדה הרשום :רח׳ בורכוב  ,5רעננה.
תאריך הגשת הבקשה.25.8.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.4.12.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,6.7.2001
בשעה  ,13:00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,8.7.2001
בשעה  ,13:10במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פח ,7334/ת״א 1234/2000
שם החברה :א.ב אושר בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-136129-7
מען משרדה הרשום :רח׳ יצחק שרה  ,30תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.7.3.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.8.1.2001 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,9.7.2001
בשעה  ,12:30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,9.7.2001
בשעה  ,12:45במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פח ,7335/ת״א 2471/1999
שם החברה :טופסופט בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-109871-7
מען משרדה הרשום :רח׳ מסילת חשמונאים  ,18תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.1 1.7.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.8.1.2001 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,11.7.2001
בשעה  ,14:00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,11.7.2001בשעה  ,14:15במשרדי הכונס הרשמי תל
אביב.

י״ט בשבט התשס״א

(12

בפברואר

)2001

יוסף זילביגר
סגן הכונס הרשמי

הכונס הרשמי חיפה
רח ،חסן שוקרי  ,2טל,

04-8683222

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פד10145/
שם החייב ,תיאורו' ומענו :אנטאנס שחאדה ,ת״ז
סוכן ביטוח ,ת״ד  ,22/6 467עוספיא.

,29219565

2173

בית המשפט המחוזי. :נצרת ,תיק פש״ר
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בחשון התשס״א
תאריך מתן צו כינוס :י״ג בכסלו התשס״א (.)10.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ג באדר התשס״א
( , )18.3.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,3.9.2001בשעה .8:30
.213/2000

(.)26.11.2000

תאריך מתן צו כינוס :כ״ה בשבט התשס״א
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י' באייר התשס־׳א
בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .10:00
(.)18.2.2001

(,)3.5.2001

פר10192/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמיל רוחלה ,ת״ז
פועל ,רח׳ הכלניות  ,9/6טירת הכרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .98/2001
תאריך הגשת הבקשה :ח ,בשבט התשס״א (.)1.2.2001
האריך מתן צו כינוס :כ' בשבט התשס״א (.)13.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז באייר התשס״א
( ,)9.5.2001בשעה  ,9:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,31.10.2001בשעה .12:30
,13358890

פר10186/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :שושנה קורקוס ,ת״ז
עסקה במכירות ,רח׳ בית וגן  ,7/7קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ד .75/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בטבת התשס״א (.)14.1.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״א בשבט התשס״א (.)14.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט ,באייר התשס״א
( , )2.5.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .9:00

,22899736

פר10187/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ראובן מזדרחי סרחיו ,ת״ז
 ,15273378רח׳ עצמון  ,7/3כרמיאל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .83/2001
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ בטבת התשס״א (.)15.1.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ ,בשבט התשס״א (.)13.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט ,באייר התשס״א
( ,)2.5.2001בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,31.10.2001בשעה .12:00

פר10188/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה שניירר ,ת״ז
פקיד ,שר ,בן גוריון 62ב ,קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .77/2001
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז בטבת התשס״א (.)11.1.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ה בשבט התשס״א (.)18.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י ,באייר התשס״א (,)3.5.2001
בשעה  ,9:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .10:00
,29580164

פר10189/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סאמי אבו זלאם ,ת״ז
פועל בנין ,בפר מכר.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .104/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בשבט התשס״א (.)7.2.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ה בשבט התשס״א (.)18.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ באייר התשס״א (,)3.5.2001
בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .9:30
,29113560

פר10190/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יגאל בן אליעזר ,ת״ז
פועל ,רח׳ הרב עוזיאל  ,137/1שלומי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .102/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בשבט התשס״א (.)5.2.2001

,50499573

2174

פר10193/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בלומה רחל יוספוביץ ,ת״ז
 ,67201277רח׳ נתיב הטרשים  ,8נשר.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .111/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בשבט התשס״א (.)5.2.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ו בשבט התשס״א (.)19.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז באייר התשס״א
( ,)9.5.2001בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .12:00
פר10194/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מיאסה אבו טריף ,ת״ז
ירכא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .103/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בשבט התשס״א (.)5.2.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ו בשבט התשס״א (.)19.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז באייר התשס״א
 ( ,)9.5.2001בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,7.11.2001בשעה .12:30

,58539685

פר10196/
שם החייב ,תיאורו ומענו :דור אלוני ,ת״ז
אלקטרוניקה ,קיבוץ פריד ,ד״נ בקעת בית ב.,
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .120/2001
תאריך הגשת הבקשה :כ״א בשבט התשס״א (.)14.2.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ח בשבט התשס״א (.)21.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז באייר התשס״א
( , )10.5.2001בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,14.11.2001בשעה .9:30
,54063532

טכנאי

פר10197/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר תשובה ,ת״ז
צה״ל  ,22/2קרית ים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .105/2001
תאריך הגשת הבקשה :י״א בשבט התשס״א (.)4.2.2001
תאריך מתן צו כינוס :כ״ח בשבט התשס״א (.)21.2.2001
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז באייר התשס״א
( ,)10.5.2001בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
,56623499

ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

רח׳

28.3.2001

המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,14.11.2001בשעה .9:00

הודעות על הכרזות פשיטת רגל
פר9661/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :שרה קלמן ,ת״ז
משה צורי  ,21עכו.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .431/1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״א בכסלו התש״ס (.)30.11.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :כ״ח בשבט התשס״א

רח׳

,3962842

(). 21.2.2001

סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך מתן צו ההפטר :כ־ו בשבט התשס־א

()19.2.2001

פר9161/
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :יוסף נאור ,ת״ז
שרית נאור ,ת״ז  - 50539501שער הגיא  ,15/1חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .112/1994
תאריך מתן צו כינוס.18.1.1995 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבים.
תאריך מתן צו ההפטר :כ־ח בשבט התשס״א (.)21.2.2001

;50910561

פר9192/

שם החייב ,תיאורו ומענו :יובל תיאודור רייז ,ת״ז
איש מבירות ,רח׳ אלכסנדר ינאי ■,37חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .63/1996
תאריך מתן צו כינוס.25.6.1996 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך מתן צו ההפטר :ב״ז בשבט התשס־א (.)20.2.2001

,6273965

פר9663/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ח׳אלד עוור ,ת״ז
מזרעה.
בית המשפט המחוזי :היפה ,תיק פש״ר .457/1999
תאריך מתן צו כינוס :ב״ב בכסלו התש״ס (.)1.12.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ג ,באדר התשס״א (.)26.2.2001

,54817010

בפר

פר9683/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ניצן רודוי ,ת״ז
מקצוע ,קיבוץ רמת יוחנן.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .483/1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט בטבת התש״ס (.)28.12.1999
תאריך מתן צו .פשיטת רגל :ג ,באדר התשס״א (.)26.2.2001

,22717870

חסר

פר9792/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עמית רודוי ,ת״ז
מנשה ,מושב מי עמי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .231/2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באדר ב ,התש״ס (.)26.3.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ג ,באדר התשס״א (.)26.2.2001

ד״נ

,59261883

פר9879/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מוחמד בדראן ,ת״ז
 ,26כפר בענה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .328/2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בסיון התש״ס (.)18.6.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :כ״ח בשבט התשס״א

,55765200

ת״ד

(). 21.2.2001
םר9885/
שם החייבת. ,תיאורה ומענה :סילביה אוחיון ,ת״ז
מוכרת בחנות ,רח׳ הבשור  ,4/3קרית ים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .362/2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בסיון התש״ס (.)18.6.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :כ״ח בשבט התשס״א
,69943850

(). 21.2.2001

הודעות על מתן צווי הפטר
פר9055/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף מעוז ,ת״ז
ציפורנים  ,38קרית טבעון.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .157/1992
תאריך מתן צו כינוס.23.2.1994 :

ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

,10693430

פר9875/
שם החייבת ,תיאורה ומענך :סמדר בהן ,ת״ז
אוסישקין  ,19נווה חיים ,חדרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .351/2000
תאריך מתן צו כינוס.12.6.2000 :
סוג ההפטר :צו הפטר לפי סעיף 18ה( )3לפקודה.
תאריך מתן צו ההפטר :כ״ה בשבט התשס״א (.)18.2.2001

51954527

הודעה על ביטול זנו כינוס ופשיטת רגל
פר9200/
שם החייב ,תיאורו ומענו :נביל צחאקה ,ת״ז
קרע.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .25/1996
תאריך מתן צו כינוס.8.9.1996 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :י■ בכסלו התשס״א (.)7.12.2000

,21433271

בפר

הודעות על ביטול זנווי כינוס
פר9607/
שם החייב ,תיאורו ומענו :נוהאד גאנם ,ת־ז
 ,578סאג־ור.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .397/1999
תאריך מתן צו כינוס.11.10.1999 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ב ,באב התש״ס (.)20.9.2000

,21114194

פר9770/
שם החייב ,תיאורו ומענו :חנניה אזולאי ,ת״ז
ברל  ,20/8קרית שמונה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת״א .111/2000
תאריך מתן צו כינוס.5.3.2000 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ג ,בכסלו התשס״א (.)30.11.2000

,68008168

ת־ד

רח׳

רדד.
פד9824/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :נאריה שמסי ,ת*ז
כפר כמא.

28.3.2001

רח׳

,23136906

2175

בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת״א
תאריך מתן צו כינוס.5.4.2000 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :כ״א בכסלו התשס״א

הכונס הרשמי באר שבע
בית נועם ,קומה  ,7שר ,שז״ר

.130/2000

33

הודעות בדבר מתן צווי כינוס נכסים
(.)18.12.2000

פר ,6913/מס,
שם החייב ,תיאורו ומענו :אחמד אבו האני ,ת״ז ,035109578
מובטל ,שכונה  ,7בית  ,141רהט.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6073/00
תאריך "הגשת הבקשה :כ״א בשבט התשס״א (.)14.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת הנושה.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ח ,בשבט התשס״א (.)1.2.2001
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :בתאריך י״ט בסיון
התשס״א ( ,)10.6.2001בשעה  ,9:00במשרדי הכונס הרשמי
באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 .2.9.2001בשעה  ,9:30בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
52/01

פר9867/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף פרץ ,ת״ז
 ,830/4בית שאן.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת״א .376/1999
תאריך מתן צו כינוס.11.5.2000 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ג ,בכסלו התשס״א (.)30.11.2000

,68765437

פר9872/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסי סרוליק טאייב ,ת״ז
רח׳ שלומית  ,30שלומי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .332/2000
תאריך מתן צו כינוס.13.6.2000 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ט״ו בשבט התשס״א (.)8.2.2001

שיכון ר,

,33249657

הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר
על פי סעיף

34

לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חרש],
התש״ם1980-

בענין :צו בית המשפט המחוזי בחיפה מיום
שניתן בתיק פש״ר ,245/2000

בענין :ברוך לומר ,ת״ז

13270228

4.4.2000

(להלן  -החייב),

נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,19.3.2001בשעה
תתכנס אסיפת נושים של החייב ,לדון באישור הצעת פשרה
והסדר לחובותיו במשרדי הכונס הרשמי חיפה.

,11:00

על כל נושה ,המעוניין להשתתף באסיפת הנושים
ולהביע את רעתו באשר להסדר המוצע ,למסור את תביעת
חובו כנגר החייב בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס
ולא יאוחר מיום לפני מועד האסיפה ,למשרד הכונס
הרשמי.
את נוסח הצעת ההסדר ,טופסי תביעות החוב ,תסקיר
הכונס הרשמי ,ייפוי כוח והודעה על הצטרפות או התנגדות
ניתן יהיה לקבל במשרד הכונס הרשמי בשעות העבודה.

הודעה בדבר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,3826/ת״א 565/2000
שם החברה :ארליך צבי חברה לבנין בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-131339-7
מען משרדה הרשום :שר ,מוריה  ,58חיפה.
תאריך הגשת הבקשה.13.11.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.21.2.2001 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,6.5.2001
בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,6.5.2001
בשעה  ,12:00במשרד הכונס הרשמי חיפה.

I

ג ,באדר התשס،״א

(26

בפברואר

)2001

לבנה בך עוז
סגן הכונס הרשמי
2176

פר ,7116/מס? 59/01
שם החייבת ,תיאורה ומענה :מרב אמסלם ,ת״ז
סטודנטית  -מובטלת ,מגדלי גילת  ,904/2באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6023/01
תאריך הגשת הבקשה :י״ר בשבט התשס״א (.)7.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת החייבת.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :י״ד בשבט התשס״א

,025411703

(. )7.2.2001

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :בתאריך כ״ג בסיון
התשס״א ( ,)14.6.2001בשעה  ,9:00במשרדי הכונס הרשמי
באר שבע.
מועד הריון בבקשת החייבת להכרזתה כפושטת רגל :ביום
 ,2.9.2001בשעה  ,9:30בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7129/מס48/01 ,
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אלי ,ת״ז
רח׳ שפירא  ,7/4באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6024/01
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בשבט התשס״א (.)8.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :י־־ח בשבט התשס״א
,023008048

שכיר,

(. )11.2.2001

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :בתאריך כ״ג בסיון
התשס״א ( ,)14.6.2001בשעה  ,12:00במשרדי הכונס
,
הרשמי באר שבע.
מועד הריון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,2.9.2001בשעה  ,10:30בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7135/מס58/01 ,
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב בינחס ,ת״ז
שכיר ,רת׳ חושון  ,1באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש׳״ר .6030/01
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בשבט התשס״א (.)5.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :י״ב בשבט התשסי-א

,059035568

(. )5.2.2001

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :בתאריך כ״ג בסיון
התשס״א ( ,)14.6.2001בשעה  ,11:00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
ילקוט הפרסומים

,4976

ר -בניסן התשס״א,

28.3.2001

מועד הריון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,2A2001בשעה  ,9:30בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7136/מס60/01 ,
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו מרדכי ביטון ,ת״ז
 ,025336538שכיר ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,48/13באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6035/01
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בשבט התשס״א (.)8.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ט״ו בשבט התשס״א

(. )8.2.2001

מועד אסיפת הגושים הראשונה ומקומה :בתאריך כ״ב בסיון
התשס״א ( ,)13.6.2001בשעה  ,11:00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הריון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,2.9.2001בשעה  ,10:00בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7145/מס66/01 ,
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב גבריאלוב ,ת״ז
נהג ,7027/27 ,אילת.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6042/01
תאריך הגשת הבקשה :כ״א בשבט התשס־׳א (.)14.2.2001
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :כ״א בשבט התשס״א

פר ,7041/מס64/2001 ,
שם■ החייבת ,תיאורה ומענה :ולרי שוורצשטיין,
 ,306269994מסגר ,רח׳ נאות  ,353/2ירוחם .80500
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6275/2000
תאריך הגשת הבקשה :א ,באב התש״ס (.)2.8.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ב ,באב התש״ס (.)3.8.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ח ,שבט התשס״א (.)1.2.2001

ת״ז

הודעה בדבר צו הפטר מהליכי פשיטת רגל
פר ,6610/מס,
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים עזר ,ת״ז  ,013164165שכיר,
רח׳ בר כובבא  ,5/4אשקלון.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .5147/97
תאריך מתן צו כינוס נכסים :א׳ בשבט התשג״ח
61/01

(.)28.1.1998

תאריך מתן צו פשיטת רגל :י' באלול התשנ״ח
תאריך מתן צו הפטר :י״ח בשבט התשס״א (.)11.2.2001

(.)1.9.1998

,008953127

(. )14.2.2001

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :בתאריך י״ט בסיון
התשס״א ( ,)10.6.2001בשעה  ,12:00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,2.9.2001בשעה  ,10:45בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.

הודעות בדבר הכרזות פשיטת רגל
פר ,6992/מס׳ 65/2001
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק אסיג ,ת״ז
שביד ,רח׳ אטד  ,63באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6212/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ באייר התש״ס (.)25.5.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :כ ,באייר התש״ס (.)25.5.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י״ג בכסלו התשס״א
,06244594-5

הודעה על כוונה להבריז על חלוקת דיבידנד
ראשון
פר ,6695/מס*  ,62/01פש״ר 5181/98
שם החייב ,תיאורו ומענו :דור עמר ,ת״ז
רח׳ המלך יהויכין  ,15/27אשדוד.
שם הנאמן ומענו :הכונס הרשמי ,שר ,שז״ר
באר שבע.
סוג הדיבידנד :דין קדימה.

,059201137
,33

שכיר,

בית נועם,

הודעות בדבר מתן צווי פירוק ואסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,2432/פש״ר  ,9088/99מס68/01 ,
שם החברה :יפע״ט שווק והפצה בע״מ.
מס ,החברה :ח״פ .51-164539-2
מענה הרשום :רח׳ מבצע יואב  ,56באר שבע .94465
תאריך מחן צו הפירוק :י״א בשבט התשס״א ( 4בפברואר
.)2001

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום
בשעה  ,10:00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה :ביום  ,2.5.2001בשעה
 ,10:30במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
,2.5.2001

(. )10.12.2000

פח ,2433/פש״ר  ,6342/00מס,
שם החברה :מטילי החוף בע״מ.
מס ,החברה :ח״פ .51-086433-3
מענה הרשום :רח׳ צה״ל  ,8אשקלון .78598
תאריך מתן צו הפירוק :כ״ט בשבט התשס״א
69/01

פר ,7022/מס63/2001 ,
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון זנטי ,ת״ז
מובטל ,רח׳ המעפלים  ,6/17אשדוד.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6520/2000
תאריך הגשת הבקשה :ב ,בתמוז התש״ס (.)5.7.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ב ,בתמוז התש״ס (.)5.7.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ב׳ בטבת התשס״א

,063774749

(. )28.12.2000

ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

(22

בפברואר

.)2001

מועד אסיפת הגושים הראשונה ומקומה :ביום
בשעה  ,11:00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,2.5.2001
בשעה  ,11:30במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
,2.5.2001

2177

הודעה בדבר אסיפות הנושים בענין הצעת
הסדר
לפי סעיף

לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חרש],
התש״ם1980-

34

פר ,7109/פר ,7110/מס67/01 -
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :שאול מושקוביץ ,ת״ז
 ,055741664מובטל; רחל שרביט מושקוביץ ,ת״ז
 ,056010937מורה  -רח׳ שיבטה ) ,2באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6412/00
תאריך הגשת ההצעה :א' בסבת התשס״א (.)27.12.2000
תאריך אסיפת הנושים ומקומה :כ״ב באייר התשסייא
( ,)15.5.2001בשעה  ,11:30במשרדי הכונס באר שבע.
נאמן שמונה עד להחלטה של אסיפת הנושים :רו״ח עליזה
שרון.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב אצל הנאמן :כ ,באייר
התשס״א (.)13.5.2001
הצעת ההסדר ותסקיר הכונס הרשמי נמצאים במשרד
הכונס הרשמי במקום המצוין לעיל וניתן לעיין בה
בשעות קבלת קהל.

ג ,באדר התשס״א

(26

בפברואר

)2001

(ח״פ

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
איתן ליאל יהלומים בע״מ

)51-247032-9

(בפירוק מרצון)
הודעה

ע5

פירוק מרצון

נמסרת בזה הורעה כי באסיפת הנושים של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  31בדצמבר ,2000
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ניצה גנוסר ,ת״ז  ,61857850משרדי עו״ד רפאל ,פרנק
ושות? רח׳ דניאל פדיש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ניצה גנוסד ,מפרקת

ניצה הולדינגס
(ח״פ

שושנה אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

(ח״פ

ניעה הולדינגס

()1997

בע״מ

()1997

בע״מ

)51-247032-9

הודעה על אסיפת נושים

נמסרת בזה הורעה ,על פי סעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ*ג ,1983-וסעיף  )1(367לחוק
החברות ,התשנ״ט ,1999-בי אסיפת נושים של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום  31בדצמבר  ,2000בשעה  ,11.30במשרדי עו-ד
רפאל ,פרנק ושות׳ ,רח׳ דניאל פריש  ,3תל אביב ,בשל הצעת
החלטה לפירוק מרצון.

)51-163790-2

דן ריטר ,עו״ר
בא כוח החברה

(בפירוק)

הודעה על אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ,על פי סעיף (338ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-וסעיף  )1(367לחוק
החברות ,התשנ״ט ,1999-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום רביעי 18 ,באפריל  ,2001בשעה  ,11.00במשדרי
עו״ד רפאל ,פרנק ושות׳ ,ברח ,דניאל פריש  ,3תל אביב,
שבה ידונו על הרוח הסופי של הליכי הפירוק.
איתן ליאל ,מפרק

איתן ליאל יהלומים בע״מ
(ח״פ

אזמש השקעות בע״מ
(ח״פ

)51-236385-4

הודעה על אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה ,על פי סעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-וסעיף  )1(367לחוק
החברות ,התשנ״ט999-ו ,כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום  31בדצמבר  ,2000בשעה  ,11.45במשרדי עו״ר
רפאל ,פרנק ושורד ,רח׳ דניאל פריש  ,3תל אביב ,בשל הצעת
החלטה לפירוק מרצון.

דן ריטד ,עו״ד
בא כוח החברה

)51-163790-2

הורעה על אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,על פי סעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-וסעיף  )1(367לחוק
החברות ,התשנ״ט ,1999-בי אסיפת נושים של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום  31בדצמבר  ,2000בשעה  ,11.00במשרדי עו״ד
רפאל ,פרנק ושות׳ ,ברח -דניאל פריש  ,3תל אביב ,בשל
הצעת החלטה לפירוק מרצון.
דן ריטר ,עו״ד
בא כוח החברה

2178

אזמש השקעות בע״מ
(ח״פ

)51-236385-4

(בפירוק מרצון)
הודעה על סירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,בי באסיפת הנושים של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה .בהלכה ביום  ,31.12.2000נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצה
גנוסר ,ממשרדי עו״ר רפאל ,פרנק ושות׳ ,רח׳ דניאל פריש ,3
תל אביב ,למפדקת החברה.
ילקוט הפרסומים

,4976

ד ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו לכתובתה של המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ניצה גנוסר ,מפרקת

שמואל ברט חברה לבנין בע״מ
(ח״פ

)51-079820

הורעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ,בי אסיפה כללית של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום
 ,1.5.2001בשעה  ,10.00ברח' דבוטינסקי  ,14בני ברק ,כשעל
סדר יומה הגשת הרוח הסופי של המפרק.

איתן ליאל יהלומים כע״מ
(ח״פ

שמואל ברט ,מפרק

)51-163790-2

(בפירוק מרצון)

אמריי מנג׳מנט אינק( .הברה רשומה באיי
הבתולה הבריטית)

הודעה על פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,בי באסיפת הנושים של החברה
הג״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,31.12.2000נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
ליאל ,מרח ,סוקולוב  ,55הרצליה ,למפרק החברה.

כל גושה שיש לו תביעות נגר החברה הג״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך . 21ימים מיום פרסום
הודעה זו לכתובתו של המפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

איתן ליאל ,מפרק

)51-003282-4

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ,בי אסיפה כללית אחרונה של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום א ,15.4.2001 /בשעה  ,10.00במשרדי החברה
לשם הגשת רוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

עודד פיינר ,מפרק

חלקה
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(ח"פ

גוש

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הורעה ,לפי סעיף  )1Xx(367לחוק החברות,
התשנ״ט ,1999-סעיף ו(32א) לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ־ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  15במרס  ,2001הוחלט לפרק
את הסניף הישראלי של החברה מרצון ולמנות את ג׳פרי
לוין ,מרח ,מדינת היהודים  ,85ביזנס פארק ,הרצליה פיתוח,
למפרק החברה.

נושה או ארם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הורעה על אסיפה סופית

6977

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות כנגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיהן ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למפרק על פי המען הנ״ל.

פסגת השרון בע״מ
(ח״פ

(ח״פ

)56-001728-7

בע״מ

)51-024876-8

(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה סופית

גיפרי לוין ,מפרק

ארדוול הולדינג לימיטד (הברה רשומה
באיי הבתולה הבריטית)
(ח״פ
(בפירוק מרצון)

)56-001727-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף (367אא )1לחוק החברות,
התשנ״ט ,1999-וסעיף ו(32א) לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ״ג ,1983-בי באסיפה כללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  15במרס  ,2001הוחלט לפרק
את הסניף הישראלי של החברה מרצון ולמנות את גיפרי
לוין ,מרח־ מדינת היהודים  ,85ביזנס פארק ,הרצליה פיתוח
למפרק החברה.

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ,כי אסיפה כללית אחרונה של החברה הנ״ל,
תתכנס ביום אי ,15.4.2001 ,בשעה  ,10.00במשרדי החברה
לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצר התנהל
פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וברי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצר לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

נושה או ארם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

עורר פיינד ,מפרק

ג׳פרי לוין ,מפרק

ילקוט הפרסומים

,4976

ר ,בניסן התשס״א,

28.3.2001

בל נושה שיש לו תביעות בנגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיהן ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למפרק על פי המען הנ״ל.
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גלי-פז ייעוץ בע״מ
(ח״פ

)51-201928-2

הודעה על סירוק מרצון
נמסרת בזה הורעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בדין ,ביום ,15.2.2001
במשרדה הרשום ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את רון אלקלעי ,ת״ז ,055480222.
למפרק החברה ,וחתימתו תחייב את החברה שבפירוק לבל
דבר וענין.

כל הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה ויתרו על קבלת
הורעה מוקדמת של  21ימים ברבר כינוס האסיפה.

רונן בר־אבן ,עו״ד
פרקליט החברה

האחרונה של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  ,31.5.2001בשעה
 ,9.30במשרד עו״ד מרק שרמן ,רחי שמאי  ,14ירושלים ,לשם
הגשת רוח סופי של המפרק על הליכי הפירוק ,אישור הדוח
וקבלת החלטה על חיסול החברה.
 .אדווין ארליך ,מפרק

שכטר הרי חברה לפקוח ולייעוץ הנדסי בע״מ
(ח״פ

)51-064441-2

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הורעה ,בי אסיפה סופית של בעלי מניות
בחברה הנ״ל ,תתכנס ביום  ,10.5.2001בשעה  ,17.00ברחי
סייפן  ,4אשקלון ,לשם הנחת דוח המפרק ומתן הסברים
לגביו.

רם שכטר ,עו״ד ,מפרק

חברת ח.מ.א .פרי יבוא ושווק כע״מ
(ח״פ

)51-236446-4

הודעה על סירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית
שלא מן המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה
ביום  ,2.3.2001נתקבלה החלטה ברבר פירוק החברה מרצון
ומינוי אברהם מלטינסקי ,ת״ז  ,0-5171327-9מרח׳ לינקולן
 ,18תל אביב ,למפרק החברה.

אברהם מלסינסקי ,דירקטור ,מפרק

אפרתי  -מרפים ציוד ( 994ו) בע״מ

נ.ת.ב .ניהול חשבונות בע״נו
(ח״פ

)51-175387-3

הורעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הורעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2001התקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה ומרצון ולמנות את עו״ד
מיכאל רוהר ,ת״ז  ,58268939מרח ,נחלת בנימין  ,75תל אביב
 ,65154למפרק החברה.

על בל הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק לפי
המען הנ״ל בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו.

(ח״פ
(בפירוק מרצון)

)51-19258-5

הודעה על סירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום ,28.2.2001
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אמנון אפרתי ואורי מדפיס ,מרח׳ קהילת סלוניקי  ,13תל
אביב ,למפרקי החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרקים הנ״ל.

נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אורי מרסיס
אמנון אסרתי
מפרקים

מיכאל רוהר ,עו״ד ,מפרק

אקס.סי.אל .בע״מ
(ח״פ

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה כללית
מיוחדת של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום וו ביוני ,2001
בשעה  ,16.00ברחי גוש עציון  ,13בגבעת שמואל ,לשם
הגשת רוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה.
אביב ברקוביץ ,רו״ח ,מפרק

בן אמת חברה להשקעות כע״מ
(ח״פ

(ח״פ

(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי האסיפה הכללית

2180

)51-045491-1

(בפירוק מרצון)

פרסידר בע״מ
)51-276739-3

)51-187259-0

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנתכנסה כהלכה ביום ,31.12.2000
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ובי ביום
 ,10.5.2001בשעה  ,12.00תתכנס במשרד עו״ד אמנון בנימיני,

ילקוט הפרסומים

,4976

ר׳ בניסן התשס״א,

28.3.2001

פרחי ■רוטשילד  ,34בת ים ,אסיפת נושים של החברה שבה
ימונה'בחוק מפרקה של החברה.

בל נושה של החברה רשאי להופיע לאסיפת הנושים,
בעצמו או באמצעות עורך דינו.
אמנון בגימיני ,עו״ד
בא כוח החברה

הודעה בדבר פירוק עמותת מסר  -עת רצון
(ע׳ר

)58-035038-7

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש־ם980-ו ,כי בל נושי העמותה ,אם ישנם באלה,
מתבקשים להגיש תביעות חוב כנגר העמותה ,וזאת ער
ליום .15.4.2001

אילן שרקון ,עו״ר ,מפרק

עמותת שטוקאן קראטה ישראל ג.,ק.א .חיפה
(מסי

עיזבון המנוח צ׳רלס ויליאם סגל
(ת״ע

הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון ובדבר הזמנה לנושים

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ״ה ,1965-כי עו״ד נפתלי שילה ,מהגן הטכנולוגי
ירושלים ,בנין ו ,כניסה בי ,ת״ד  ,48180ירושלים  ,91481טלי
 ,02-6799930פקס  ,02-6799931נתמנה ביום  1.3.2001לפי
החלטת בית המשפט בירושלים למנהל עיזבון• המנוח הנייל,
תייז  ,01257051שנפטר ביום  .17.12.2000בירושלים ,ושצוואתו
מיום  30.1.1995קוימה ביום .1.3.2001

נושי העיזבון הנייל מוזמנים בזה להודיע בכתב למנהל
העיזבון על תביעותיהם בתוך שלושה חורשים מיום פרסום
הודעה זו.
לאחר המועד הנ״ל ,לא תתקבל כל תביעה.

נפתלי שילה ,עו״ד ,מנהל העיזבון

עיזבון המנוח גליק יוסף
(ת״ע

)58-004215-8

)3459

)003760/01

הודעה בדבר בקשה למינוי מנהל עיזבון

הודעה על סירוק עמותה

נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית של העמותה
מיום  ,9.3.2001הוחלט סופית על פירוקה מרצון של העמותה
ומינויו של עמית רונן ,מדחי סוטין  ,9חיפה  ,35706למפרק
העמותה.

על בל נושי העמותה להגיש למפרק הנ״ל את
תביעותיהם בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו.

נמסרת בזה הורעה בי הוגשה בקשה לבית המשפט
לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז למינוי עו״ד
פינחס מעוז למנהל עיזבון המנוח הנ״ל ,ת״ז  ,2630028שנפטר
ביום  ,1.9.1994בפתח תקוה.

בל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לבית המשפט האמור בתוך  14ימים מיום פרסום הורעה
זו.

עמית רונן ,מפרק

העמותה בולל אברכים "גילת מאיר" שע״י
ישיבת "פורת יוסף" רחובות

מאיר הופמן ,עו״ד
בא כוח המבקש

עיזבון המנוחה אסתר שלאם
(ת״ע

(מ)58-008890-4 '0

)6200/99

הודעה על פירוק העמותה

הודעה על בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני

באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל ,שנתכנסה ביום
 3.1.2001הוחלט על פירוק מרצון של העמותה ומינויו של
מרדכי קוקיס ,מרח׳ עזרא  ,10/12רחובות  ,76200למפרק
העמותה.

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ״ה965-ו ,בי לבית המשפט לעניני משפחה במחוזות
תל אביב והמרכז הוגשה בקשה למינוי עו״ר משה יפה,
כמנהל עיזבון זמני לעיזבון המנוחה הנ״ל ,ת״ז ,00738326-8
שנפטרה ביום  ,18.10.1997ברעננה.

על בל נושי העמותה להגיש למפרק ,לפי הכתובת
הרשומה לעיל ,את תביעותיהם בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו.

מרדכי קוקיס ,מפרק

ילקוט הפרסומים

,4976

די בניסן התשס״א,

28.3.2001

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לבית המשפט האמור ,בתוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום
הודעה זו.
דורון מנוסביץ ,עו״ד
בא כוח התובעת
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הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל,

דין וחשבון שבועי

התשי״ר1954-

לפי חוק בנק ישראל,

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי״ר954-ו’,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״א בשבט
התשס״א ( 14בפברואר :)2001

התשי״ד1954-

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ה -באדר התשס״א
( 28בפברואר :)2001
התשי״ר,’1954-

בשקלים חדשים

א.

סך בל המטבע במחזור ביום
כ״א בשבט התשס״א

ב.

סך כל המטבע 'במחזור ביום
י״ד בשבט התשס״א

ג.

העליה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

133,208,955

ר.

הנכסים במטבע חוץ

14,451,269,24

()14.2.2001

()7.2.2001

ב״ב בשבט התשס״א

(15

----------------’ ס״ח התשי״ד ,עט׳

בשקלים חדשים

א.

סך כל המטבע במחזור ביום
ה ,באדר התשס״א

ב.

סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ח בשבט התשס״א

ג.

העליה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

35,841,901

ר.

הנכסים במטבע חוץ

14,501,369,594

14,451,269,242

()28.2.2001

14,318,060,287

בפברואר )2001
צבי תדמור
הממונה על מחלקת המטבע

()21.2.2001

כ״ח בשבט התשס״א

(21

------------סיח התשי״ד ,עמי

.192

בפברואר )2001
צבי תדמור
הממונה על מחלקת המטבע

.192

לפי חוק בנק ישראל,

התשי״ד1954-

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו',
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ־ח בשבט
התשס״א ( 21בפברואר :)2001

התשי״ר1954-

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי”ד954-ו',
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ב באדר התשס״א
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