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.8

הועדה תהיה מופקרת על בדיקת התאמתם של
המועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה.

5

.9

(א) אלה רשאים להציע מועמדים לועדה:

מודיעים בזה כי הממשלה קבעה בהתאם לסעיף
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט959-ו' ,את הדרכים
והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ,כמפורט
להלן:
.1

המועמדים למשרת יועץ משפטי לממשלה יוצעו
לממשלה בידי ועדה מקצועית-ציבורית ,שהרכבה
ואופן פעולתה יפורטו להלן.

.2

הועדה המקצועית-הציבורית (להלן  -הועדה) ,תהיה
ועדה קבועה.

.3

בוערה יהיו חמישה חברים ,כמפורט להלן:

( )1שופט בדימוס של בית המשפט העליון ,שימנה
נשיא בית המשפט העליון ,והוא יהיה היושב
ראש;
( )2שר המשפטים לשעבר או יועץ משפטי לממשלה
לשעבר ,שתמנה הממשלה;
( )3חבר הכנסת שתבחר ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת:

( )4עורך דין שתבחר המועצה הארצית של לשכת
עורכי הרין;
( )5איש אקדמיה המיומן בתחומי המשפט הציבורי
ובדיני עונשין שייבחר בירי הדיקנים של
הפקולטות למשפטים במוסרות להשכלה גבוהה
שהוכרו או שקיבלו היתר לפי סעיפים  9או 21א
לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח958-ו.2
.4

(א) חבר הועדה -

( )1שנתמנה לפי סעיף  )4( ,)1(3או ( ,)5יכהן
תקופה של ארבע שנים;
( )2שנתמנה לפי סעיף  )2(3יכהן כל עוד מכהנת
הממשלה שמינתה אותו;

( )3שנתמנה לפי סעיף  ,)3(3יכהן בל עוד הוא
חבר הכנסת.

( )1ראש הממשלה ,שר המשפטים או שניהם גם
יתר;
()2

חבר הועדה.

(ב) הצעת מועמד תוגש בכתב.

סו .הועדה רשאית לבקש חוות רעת ממי שבידיו מצוי,
לרעתה ,מידע לגבי בשירותו של מועמד.
וו .הועדה תקיים התייעצות אחת או יותר עם ראש
הממשלה ושר המשפטים בענין התאמתם של
המועמדים למינוי.
 .12ברי להיכלל בין המועמדים שתציע הועדה לממשלה,
צריך המועמד להיות כשיר להתמנות לשופט של בית
המשפט העליון ,לפי הכללים הקבועים בסעיף  )1(2או
( )2לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ד,31984-
ועליו להיות מתאים וראוי להתמנות על פי העקרונות
שהותוו בדוח הועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי
של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים
לכהונתו ,שהוגש לשר המשפטים ביום ט״ז בחשון
התשנ״ט ( 5בנובמבר .)1998
 .13שמות המועמדים שהוצעו ואשר הועדה ראתה אותם
ראויים לכאורה למינוי ,יפורסמו ברבים ,בהודעה
באמצעי התקשורת בדרך שתורה הועדה ,עשרים ואחר
ימים לפחות לפני סיכום מסקנותיה של הועדה.

 .14הועדה תקבל את הסכמתם ,בכתב ,של המועמדים לפני
פרסום שמותיהם באמור בסעיף .13
 .15הוגשה לועדה השגה בענין מועמדותו של מועמד
מסוים ,תקבע הועדה ,לפי שיקול דעתה ,את הדרכים
לבריקתה ולשמיעת תגובת המועמד.

 .16דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים סגורות ,חברי הועדה
והצוות המסייע לה לא יגלו בל פרט הנוגע לדיוניה,
לרבות חוות דעת ,השגות וחומר אחר שהוגש לה ,אלא
בהתאם להוראות הודעה זו.

(ב) נתפנה מקומו של חבר הועדה ,ימונה חבר אחר
במקומו ,בירי מי שמוסמך למנותו לפי סעיף .3

 .17החלטת הועדה בי מועמד הוא כשיר ,ראוי ומתאים
טעונה הסכמת ארבעה לפחות מתוך חמשת חבריה.

.5

מינוי הועדה ושינויים בהרכבה יפורסמו ברשומות.

.6

שר המשפטים אחראי לייזום המינויים בירי הגורמים
הממנים לפי סעיף .3

( .18א) עם סיום דיוניה תגיש הועדה לממשלה את שמו
של המועמד המוצע ,אולם היא רשאית להציע,
לפי שיקול דעתה .מספר מועמדים גדול יותר.

.7

יושב ראש הועדה יכנס את הועדה לדיון לפי הודעה
בכתב החתומה ,מטעם הממשלה ,בירי שר המשפטים,
ולפיה משרת היועץ המשפטי לממשלה נתפנתה או
עומדת להתפנות לפי הענין; עומדת להתפנות משרת
היועץ המשפטי בשל תום תקופת הכהונה ,תימסר
ההודעה במועד שיאפשר לועדה להגיש את הצעתה
לממשלה כחודשיים לפני תום תקופת הכהונה; עלה
הצורך בכינוס הועדה שלא עקב תום תקופת הכהונה,
תימסר ההודעה לועדה במועד מוקדם ככל האפשר.

(ב) הועדה רשאית לצרף להצעתה את חוות רעתה
לגבי כל מועמד.

(ג) הצעת שמו של מועמד פירושה כי הוא הסבים
לשמש מועמד ,כי מתקיימים בו ,לדעת הועדה,
תנאי הכשירות הנדרשים וכי הוא מתאים לתפקיד
המוצע.
( .19א) עם קבלת הצעות הועדה יובא ענין המינוי לדיון
בממשלה.
(ב)

2

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
ס״ח התשי״ח ,עמי  ;191התשנ״ה ,עמי

4894

.134

3

הנושא יועלה לדיון בירי שר המשפטים.
ס״ח התשמ״ד ,עמי

.198

ילקוט הפרסומים  ,4922ב ,באלול התש״ס,

20.9.2000

(ג) הצעת הועדה תיכלל בסדר היום של הממשלה,
שבוע לפחות לפני הדיון; לסדר היום יצורפו קורות
חיים מפורטים של המועמדים.

( )2ליועץ המשפטי תהיה זכות שימוע גם בפני
הממשלה או בפני ועדת שרים שהיא מינתה
למטרה זו.

 .20חברי הממשלה בלבד יהיו רשאים לעיין בחוות הדעת
שהוגשו לועדה לגבי המועמדים ,וכן בהחלטות הועדה
בקשר להשגות; הוראות סעיף  16יחולו נם על חברי
הממשלה ,בשינויים' המחויבים.

הורעה על קביעת הדרבים והתנאים למינויו של יועץ
משפטי לממשלה ,4מיום י״ב באייר התש״ך ( 9במאי - )1960
בטלה.

 .21היועץ המשפטי לממשלה שיתמנה ,ייבחר רק מבין
המועמדים שהועדה הציעה לממשלה.
 .22החליטה הממשלה שלא למנות מועמד מבין המועמדים
שהציעה הועדה ,יוחזר הריון בבחירת מועמדים לועדה;
מי שרשאי להציע מועמדים לפי האמור לעיל ,יובל
להציע בשלב זה מועמדים נוספים.

 .23לא נתמנה יועץ משפטי חדש לפני תום תקופת הכהונה
של מי שקדם לו בתפקיד ,רשאית הממשלה ,לאחר
התייעצות בועדה ,להאריך לתקופה שאינה עולה על
שישה חורשים ,את משך הכהונה של היועץ המשפטי
המכהן אותה שעה או למנות לו ממלא מקום לתקופה
שאינה עולה על שלושה חורשים ,לפי הוראות סעיף 23
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט.1959-
( .24א) משך כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה יהיה
תקופה אחת של שש שנים.

(ב)

ב״ז באב התש״ס ( 28באוגוסט
<חמ )3-2945
---------------- 4י״פ התש״ך ,עמי  690ו.

)2000

יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מנהל מיגהל מקרקעי ישראל
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש־ך960-ו
מודיעים בזה ,כי על פי סעיף (2ב ،לחוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש״ך ,'1960-מינתה הממשלה את מירון חומש
למנהל מינהל מקרקעי ישראל מיום אי באלול התשייס
(ו בספטמבר  )2000ער יום ב• בחשון התשס״א ( 31באוקטובר
.)2000

ג ,באלול התש״ס ( 3בספטמבר
(חט )3-394
---------------- 1ס״ח התש״ך ,עט׳ .57

)2000

יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה

לא ימונה לתפקיד מי שמלאו לו שבעים שנה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,כהונתו של היועץ
המשפטי לממשלה תפקע בהגיעו לגיל שבעים.

 .25היועץ המשפטי לממשלה רשאי להודיע על התפטרותו
לפני תום תקופת כהונתו על ידי הודעה בכתב לראש
הממשלה.
( .26א) הממשלה רשאית ,בהתייעצות עם הועדה ,להפסיק
את כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה באחת
מאלה:
( )1קיימים חילוקי דעות מהותיים וממושכים בין
הממשלה ובין היועץ המשפטי ,היוצרים מצב
המונע שיתוף פעולה יעיל;

( )2היועץ המשפטי עשה מעשה שאינו הולם את
מעמדו;
( )3היועץ המשפטי אינו כשיר עור לבצע את
תפקידיו;

( )4מתנהלת חקירה פלילית נגר היועץ המשפטי
או הוגש נגדו כתב אישום.

(ב) נפתחה חקירה פלילית נגר היועץ המשפטי
לממשלה או הוגש נגדו כתב אישום ,רשאית
הממשלה ,בהתייעצות עם הועדה ,להשעותו
לתקופה שתקבע.
 .27בנסיבות המתוארות בסעיף  26יחולו הוראות אלה:
(ו) הנושא יובא בידי שר המשפטים ,בכתב ,לפני
הועדה ,שתקיים התייעצות בענין ,לפגי הבאתו
לממשלה; הועדה תגבש את עמדתה לאחר שנתנה
ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את
דברו בפניה ,ותגיש לממשלה את מסקנותיה
בכתב.
ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

הודעה בדבר קביעת קופה ציבורית
לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
התש־ל0-ד9ו

מודיעים בזה ,בי בהתאם לסעיפים  35ו־04ו לחוק
שירות המרינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש״ל970-ו’,
קבעה הממשלה כקופה ציבורית לענין החוק ,האמור את
"רפאייל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע״מ".
ג׳ באלול התש״ס ( 3בספטמבר
(חט )3-293
----------------י ס״ת התש״ל ,עמי .65

)2000

יצחק הדצוג
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט959-ו
מודיעים בזה ,בי בהתאם להוראות סעיף  21לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט959-ו’ (להלן  -החוק),
ועל פי הצעת ועדת השירות ,קבעה הממשלה כי יינתן פטור
ממכרז פומבי ,לפי סעיף  19לחוק ,למשרת יושב ראש
המועצה לשידורי בבלים ולשירורי לוויין.
התנאים למינוי למשרה זו ,בפטור מחובת המכרז
הפומבי ,יהיו כאמור בסעיף  3להורעת הממשלה ברבר
קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז שפורסמה
בילקוט הפרסומים התש״ס ,עמי .1459

גי באלול התש־ם ( 3בספטמבר
(חמ 274־)3

----------------י ס״ח התשי״ט ,עמי .86

)2000

יצחק הדצוג
מזכיר הממשלה

4895

הודעה על הארכת כהונת סגן יושב ראש מועצת
רשות הנמלים והרבבות
לפי חוק רשות הנמלים והרכבות,

התשב״א1961-

מודיעים בזה ,על פי סעיף (6ה) לחוק רשות הנמלים
והרכבות ,התשב״א 1961-י (להלן  -החוק) ,בי בהתאם
לסעיף  )1(6לחוק ,האריכה הממשלה את מינויו של אריה
רונה ,2לתפקיד סגן יושב ראש מועצת רשות הנמלים
והרכבות לתקופה של שלושה חורשים נוספים.

ג ,באלול התש״ס ( 3בספטמבר
(חט )3-1083
ס״ח התשכ״א ,עט׳
י־פ התש־ס ,ענד

2

)2000

יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה

145

.2656

הודעה על מינוי חברים לרשות לשירותים
ציבוריים  -חשמל
לפי חוק משק החשמל,

התשנ־ו1996-

מודיעים בזה ,כי על פי סעיף  22לחוק משק החשמל,
התשנ״ו ,'1996-מינתה הממשלה את רונן וולפמן ואת
אילנה לוין לנציגי הממשלה ברשות לשירותים ציבוריים -
חשמל.

ג ,באלול התש־ס ( 3בספטמבר

)2000

(חמ 2713־)5

יצחק הרצוג

----------------י ס״ח התשנ״ו ,עט׳ .208

מזכיר הממשלה

הודעה על החלת חוה שירות המדינה (משמעת),
התשכ״ג ,1963-על עובדי רשות ניקוז בנרת
מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף  75לחוק שירות
המדינה (משמעת) ,התשכ־ג( '1963-להלן  -החוק) ,ובאישור
ועדת העכורה והרווחה של הכנסת ,הורתה הממשלה על
החלת הוראות החוק ,על עובדי רשות ניקוז בנרת (להלן -
הרשות) בשינויים אלה:
( )1כל מקום בחוק שנאמר בו "השר" או "המנהל הכללי־,
יבוא במקומו "יושב ראש הרשות־;

( )2כל מקום בחוק שנאמר בו "שירות המדינה־ ו־המשרר־
יבוא במקומו "הרשות";

( )3כל מקום בחוק שנאמר בו "עובר מדינה" יבוא במקומו
״עובד הרשות״ ,למעט בסעיפים  2רישה(9 ,4 ,3 ,א^)
ו־ 37סיפה;
( )4בסעיף (3א) לחוק ,יראו באילו במקום פסקה ( )2נאמר:
״( )2רשימה שערבו במשותף נציב השירות ויושב ראש
הרשות (להלן  -רשימת נציב השירות)־;

( )5בסעיף (6א) לחוק -
()1

פסקה ( - )2לא תחול;

()2

יראו כאילו במקום פסקה ( )3נאמר:

י

ס־ח התשכ״ג ,עמי

4896

.50

״( )3לא יהיה חבר המותב חבר הרשות או עובד
הרשות־.
( )6במקום סעיף  19לחוק יראו כאילו נאמר:

"ועדות משמעת
( .19א) שר המשפטים ,ימנה ועדות המשמעת מתוך
רשימת המשפטנים ,רשימת נציב השירות
ורשימת ארגוני העובדים.

(ב) ועדת משמעת מוסמכת לשפוט את עובדי
הרשות על עבירות משמעת מן הסוגים שקבע
שר המשפטים לענין זה בתקנות ,למעט
עבירות כאמור בסעיף  )3(17עד (.)6

(ג) ועדת משמעת תדון במותבים של שלושה
שימנה אב בית דין :בבל מותב הדן בענינו של
עובר הרשות יהיה אחר מרשימת המשפטנים
הוא יהיה יושב ראש הועדה ,אחד מרשימת
נציב השירות ואחד מרשימת ארגוני
העוברים";

( )7סעיף  20לחוק  -לא יחול;
( )8במקום סעיף  21לחוק יראו כאילו נאמר:
־ .21לא יהיה חבר בועדת המשמעת חבר הרשות או
עובר הרשות";
( )9בסעיף  22לחוק ,במקום •עובר שהשר הממונה על
העובר ימנה לכך־ יראו כאילו נאמר ־יושב ראש
הרשות";

( )10בסעיף  32לחוק ,המילים ־מנהל כללי וסגנו לעניני
מינהל ומנהל יחידת סמך־  -יראו כמחוקות;
( )11סעיף 63א לחוק  -לא יחול;

( )12בסעיף  64לחוק ,המילים "למנהל הכללי או לסגנו
לעניני מינהל ,למנהל יחידת הסמך־  -יראו
כמחוקות.

ג ,באלול התש־ס ( 3בספטמבר

)2000

(חמ 624־)3

יצחק הדצוג

מזכיר הממשלה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבניה,

התשכ״ה1965-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף  54לחוק התכנון והבניה,
התשכ־ה( '1965-להלן  -החוק) ,כי הממשלה ,בתוקף
סמכותה לפי סעיף  53לחוק ,אישרה ,בישיבתה מיום י־ט
באב התש־ס ( 20באוגוסט  )2000בהחלטה מס־  2273תבנית
מיתאר ארצית משולבת לבניה ,לפיתוח ולקליטת עליה
תמ״א/31/א דרבים/קטע  - 18דרך מס ,6 ,הכוללת הוראות
לשינוי תכנית מיתאר מחוזית מחוז הצפון  -תמ־מ,2/
לשינוי תבנית המיתאר המקומית והתבניות המפורטות
במרחבי תכנון מקומיים :מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה,
חוף הכרמל ,יזרעאלים ,עירון ,מחוזי-מקומי חיפה ,והכוללת
הוראות של תבנית מפורטת:

ס־ח התשב־ה ,ענד

.307

ילקוט הפרסומים  ,4922כ׳ באלול התש״ס,

20.9.2000

א.

המקום :דרך מסי  6בקטע מסי  8ו ,מדרך מס 65 ,ועד
לדרך מסי .70
מחוזות :חיפה ,הצפון.
נפות :חררה ,יזרעאל.
רשויות מקומיות :מועצות אזוריות מנשה ,אלונה,
מגידו ,חוף הכרמל ,מועצה מקומית כפר קרע.
מרחבי תכנון :מנשה-אלונה ,עירון ,חוף הכרמל,
מקומי-מחוזי חיפה ,יזרעאלים.

ב.

גושים ,חלקות וחלקי חלקות על פי מקום ,מחוזות
ומרחבי תכנון מקומיים.

גוש  ,12025ח״ח
גוש  ,12344ח״ח

;37

;3 ,2

גוש  ,12374ח״ח 4 ,7-2ו,
גוש  ,12383ח״ח

;24

;22 ,21 ,19-16 ,11 ,9 ,7-5

גוש  ,12384ח״ח 2 ,5—2ו7 ,14-ו;

גוש  ,12385ח״ח

.13 ,8 ,6

כ״ו באב התש״ס ( 27באוגוסט
(חם )3-697

)2000

יצחק הרצוג
מזביר הממשלה

מחוז חיפה:
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

גוש 982ו ו ,חלקה  ,82ח״ח

;85 ,83 ,80 ,72-69 ,59-54

גוש  ,12053חלקות  ,63 ,39 ,38ח״ח

,40 ,37-33 ,18 ,17

;79 ,78 ,76 ,70 ,69 ,64 ,62

גוש  ,12062ח״ח

;57 ,30-27 ,2 ,1

גוש  ,12092חלקות  ,19 ,18ח״ח

,37 ,33-25 ,20 ,17 ,16

;38

גוש  ,12093חלקה  ,50ח״ח

;63-60 ,58 ,57 ,55-51 ,49

גוש  ,12096ח״ח

;89 ,83 ,60 - 58 ,31 ,30

גוש  ,12116ח״ח

 ,32 ,31 ,29 ,20ו;46 ,45 ,4

גוש  ,12118ח״ח
גוש  ,12119ח״ח

;21-14

גוש  ,12228ח״ח

גוש  ,12231ח״ח

;17 ,10

גוש  ,12421ח״ח

;17 ,14 ,7-3

גוש  ,12422ח״ח

;12 ,6-2

גוש  ,12118ח״ח
גוש 19ו2ו ,ח״ח

;96 ,70 ,69

גוש  ,11350ח״ח

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה',
סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשב״א,21961-
וסעיף  97לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה/
התשכ״ג ,31963-אני מסמיך את עובדי משרדי האוצר
המפורטים להלן ,שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע
הפקודה והחוקים האמורים ,לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או -לשם גילוין,
ולצורך כך יהיה רשאי להשתמש בסמכויות שבאותם
חיקוקים:

;18 ,16 ,15 ,13 ,9 ,7

גוש  ,11354ח״ח

גוש  ,11355ח״ח

;25 ,24 ,18-10 ,8 ,4-1

גוש  ,12024ח״ח

;51 ,50 ,20 ,11 ,8 ,7

מרחב תכנון מקומי-מחוזי:

גוש  ,11354חלקות  ,16 ,12ח״ח 7 ,11-9 ,6-3ו;
גוש  ,11355ח״ח

ט״ו באב התש״ס ( 6ו באוגוסט
(חט )3 - 754

)2000

לפי פקודת מס הכנסה ,חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א961-ו ,ולפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח,
מכירה ורכישה) ,התשב״ג1963-

מרחב תכנון חוף הכרמל:

;12

בהתאם י לסעיף  54לחוק הבחירות לכנסת ולראש
הממשלה [נוסח משולב] ,התשכ״ט969-ו' ,נמסרת בזה
הורעה בי פנקס הבוחרים לשנת הפנקס התש״ס-התשס״א
נכנס לתוקף ביום ט״ו באב התש״ס ( 16באוגוסט )2000
ויעמוד בתוקף ער י״ד באב התשס״א ( 3באוגוסט .)2001

הסמבה "

מרחב תכנון עידון:
;39 ,12-6 ,2 ,1

לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
התשכ״ט969-ו

חיים דמון
שר הפנים
ס״ח התשכ״ט ,עט'  ;103התש״ס ,עט׳ .157

;96 ,68-65

;13 ,11 ,9 ,4

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים
לכנסת ולרשויות המקומיות

השם
גנץ ישראל
ייני חגית

;17

גוש  ,11980ח״ח 5 ,113 ,93 ,63-53וו;

מס ,זהות
028812154
029092517

תוקפה של הסמבה זו ער ליום ה ,בטבת התשס״א
בדצמבר  )2000ובל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

(31

מחוז הצפון:

מרחב תכנון יזרעאלים:

גוש  ,11829חלקה  ,60ח״ח

;69 ,66-61 ,13

גוש  ,11830ח״ח

;83 ,13-11 ,8-5 ,2 ,1

גוש  ,11980ח״ח

;S3, 95 ,52 ,50 ,49 ,46 ,44-40 ,39

גוש  ,12024חלקה  ,19ח״ח

,31 ,28-24 ,21 ,20 ,18 ,8 ,7

כ״ו באב התש״ס ( 27באוגוסט )2000
שלמה בן עמי
(חמ )3-2521
השר לביטחון הפנים
----------------י דיני מדינת ישראל .נוסח חדש  ,6עמי .120
 2ס״ח התשב״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עט׳ .91
 5ס״ח התשכ״ג ,עט.156 ,

;59 ,56-50 ,32

ילקוט הפרסומים  ,4922כ׳ באלול התש״ס,

20.9.2000

4897

תיקון הכרזה על מקום מעצר
לפי חוק סדר הרין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ״ו996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) התשנ״ו ,’1996-ולאחר
שהמפקח הכללי של המשטרה אישר בי תאי המעצר
המפורטים להלן עומרים בתנאים לפי החוק וכי ניתן לאפשר
לעצורים שיוחזקו בהם במשמורת ,את זכויותיהם לפי החוק,
אני מתקן את ההכרזה על מקום מעצר* 2שבאחריות משטרת
ישראל לגבי תאי המעצר שבתחנות משטרה (להלן -
ההכרזה) ,כמפורט להלן:
אחרי פרט  59להכרזה יבוא:

שם תחנת המשטרה

במות תאי המעצר המופרזים

■ .60תחנת עיירות

2־

כ״ב באב התש״ס ( 23באוגוסט
(חם 2776־>3

י
2

)2000

שלמה בן עמי
השר לביטחון הפנים

ס־ח התשנ״ו ,עמי .338
י־פ התשנ״ז ,עמי  3420ועמי  ;4356התשנ״ח ,עמי
התשנ״ט ,עמי .2828

;718

הרשאה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה
הפלילית (ערות)' ,אני מרשה בזה את עוברי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ועוברי הרשויות המקומיות
ששמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על החוקים כמפורט להלן:

( )1עבירות על פי פקודת הכלבת ,21934 ,פקודת מחלות
בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ״ה ,51985-חוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים ,התשי״ח ,41957-והצווים
והתקנות שהותקנו על פיהם:

עובדי משרד החקלאות:

מס ,זהות

ד״ר
ד״ר
ר״ר
ד״ר
ד״ר
ר״ר
ד״ר
ד־ר
ר״ר
ד־ר
ד״ר
ד״ר
ר״ר
ד*ר
ד״ר
ד־ר

אברמסון מירי
אלגזי רדו
אבנטוב בוריס
בנגיו שמואל
גראזי שלמה
גרבוני מריוס
גרוס אליס
הדני יובל
הוידה גיורא
המרשלג יוסף
וסרמן אברהם
זמיר עובד
זמיר שמואל
במיליאן צחי
חיימוביץ משה
לופוביץ מרצל

חוקי א׳י ,כרך אי ,עמי

4898

ר״ר סולומיני אהרון
ד״ר פיסמגיק סמיון
ד״ר פירט מיכאל
ד״ר קלישק שמואל
ר״ר קרוננברג אברהם
ר״ר שטרן טיבריו
ר״ר שמייגר זאב
ר״ר שגיידר יפים
בויארה איברהים
וייסמן ישראל
זייני יוסף
טפירו יעקב
נאסר אמיר ג׳רייס
מרק מרדכי
פרר שאול
קסה טפרה
רשף אריה
שוורץ ישראל

307424481
305819484
003761780

060615432
049745417
011907763

310986427
306762790
053733135

014701635
055765952

063112510
057041873
050092063

050354471
309608966

005299342
045581238

עובדי רשויות מקומיות:

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

השם

השם

מס ,זהות

014673560
06799254

011021987
069609337
.013822408
303699052
017711128

057149197

003153772
013655725

051847747
044701332
054667167

השם

מס ,זהות

ד״ר איילי אסתר
עובדת המועצות האזוריות זבולון
ומטה אשר
ד״ר ברזילי אבנר
עובד המועצה האזורית מעלה יוסף
והמועצה המקומית שלומי
ר״ר דגן דרור
עובד עיריית חיפה
ר״ר חורי אנדראוס
עובד המועצות המקומיות אבו סנאן,
כפר יאסיף ,ג׳וליס וג׳דידה-מכר
ר״ר ברנר מיכאל
עובר המועצה המקומית בית שאן
ר״ר מוויס ג׳ירס
עובד המועצות המקומיות ראמה ,דיר
אל אסר ,בעגה ,מגיר אל כרום ונחף
ר״ר מוויס ויוריקה
עובדת המועצה המקומית ירכא
ד״ר מלשה יוסף
עובד המועצות המקומיות תמרה,
עוספיה ושעב
ר״ר מסרי סמיר
עובד המועצות המקומיות כפר
מזרעה וכפר מנדא
ד״ר עמיאל שלמה
עובר המועצות המקומיות
חורפיש פסוטה ומעיליה
ר״ר רפלוביץ משה
עובד השירותים הווטרינריים
העירוניים גוש דן

054291216

050708445

003872124

057642258

6451421

059349514

304735814
05692116

023216781

57313892

56404197

059165308
014552988
016844367

2
5
4

ע־ר  ,1934חוס ,1 ,ענד
ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
ס״ח התשי־ח ,עמי .24

.242

.439

ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

( )2עבירות על פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
התשמ־ה985-ו ,חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי״ח957-ו ,חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים
ושל תוצרת מן'החי ,התשי״ז957-ו ,5והצווים והתקנות
שהותקנו על פיהם:

עובדי משרד החקלאות:
השם
ר״ר
ד״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר

עובדי משרד החקלאות:
מס ,זהות

השם

ד־ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר

אלרר אבי
לופוביץ מרצל
ניל״י אליעזר
עוזרי רוני
קלישק שמואל

ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר

055482509

6844367ו0
 70ו 005641

007432610
060615432

307405407
015174279

)2000

’חמ
---------------- 6ס־ח התשנ״א ,עמי .76
 7דיני מדינת ישראל התשמ״א ,ענו .694
 8ק״ת התשמ״ט ,ענו ו.9

מינוי

308692367

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח
חרש] ,התשל־א-ו97ו’ ,אני מאריך את מינויו 2של סגן ניצב
דניאל חדר ,סגן מפקד מרחב השרון של המשטרה ,למלא את
תפקידיו של מפקד מרחב השרון של המשטרה ולהשתמש
בכל סמבות מסמכויותיו עד יום ב ,בסיון התש״ס ( 6ביוני

313818197

.)2000

013120332

כ״ב באב התש״ס ( 23באוגוסט
שלמה בן עמי
(חמ )3 - 602
השר לביטחון הפנים
----------------י דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  7ו ,ענד.390 ،
 2י״פ התש״ס ,עמי .3236

01599950
013403548

310209135
054521869

)2000

התליית הליך בחירת רב עיר אשכנזי בנתניה
לפי תקנות בחירות רבני עיר ,התשל״ה974-ו

מס ,זהות
014673560
011021987

003153772
057149197
013655725
051847747

14552988

בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ג) לתקנות בחירות רבני
עיר ,התשל־ה974-וי ,אני מתלה את הליך בחירת רב עיר
אשכנזי בנתניה.
כ ,באב התש״ס (ו 2באוגוסט )2000
יוסף ביילין
<חמ )3-44
שר המשפטים
ממלא מקום השר לעניני דתות
----------------י ק״ת התשל״ה ,ענד  ;532התש־ס ,ענד .822

007432610
013403548

-אברזה בדבר החלפת תקן רשמי

054521869

( )5עבירות על פי פקודת הרוקחים [נוסח חרש] ,התשמ״א-
 981ו ,7בקשר למילוי הוראות תקנות הרוקחים (ניפוקים
של תכשירים וטרינריים) ,התשמ״ט988-ו’:

ס״ח התשי״ז ,ענד

054521869

כ־ו באב התש״ס ( 27באוגוסט

עובדי משרד החקלאות:

ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר
ר״ר

059165308

שלמה בן עמי
השר לביטחון הפנים

( )4עבירות על פי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ״א-
ו99ו:،

אברמסון מירי
אבן טוב בוריס
הוירא גיורא
הדני יובל
המרשלג יוסף
וסרמן אבי
חיימוביץ משה
עוזרי רוני
פוקמונסקי שמעון
פרק שמעון

058167214

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל־א971-ו
מס■ זהות

השם

003153772

תוקף ההרשאה עד יום י״ב באב התשס״א (ו באוגוסט
וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

עובדי משרד החקלאות:

ביסטרצקי קונסטנטין
ברמן אליקום
גלפר ארקרי
חרבוש קריסטינה
נדלר יונתן
ענבר אמנון
פוקמוגסקי שמעון
פרידלוב יפים
פרק שמעון

ברמן אליקום
הוידה גיורא
חוסין איוב
במילאן צחי
פרק שמעון

ו)200

( )3עבירות על פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חרש],
התשמ״ה ,1985-ועל חוק הפיקוח על המצרכים
ושירותים ,התשי־ח ,1957-והצווים והתקנות שהותקנו
על פיהם:

השם

מס ,זהות
015174279

.44

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו' ,אני
מודיע בי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:

י

ס״ח התשי־ג ,ענד  ;30התשל־ט ,ענד  ;34התשנ״ח ,ענד
.52

ילקוט הפרסומים  ,4922ב ,באלול התש״ס,

20.9.2000

4899

ת״י  -1381מובילי פלסטיק למי תקני חשמל ,טלקומ1ניקציה
ואלקטרוניקה ,ממאי ;1991

במקומו באים:

ת״י  1381חלק  - 1מערבות להעברה ולסינוף של בבלים
להתקנות חשמל  -דרישות כלליות ,מיולי ;2000
ת״י  1381חלק  - 2.1מערבות להעברה ולסינוף של כבלים
להתקנות חשמל  -דרישות ייחודיות :מערכות להעברה
ולסינוף של כבלים המיוערות להרכבה על קירות או
תקרות ,מיולי .2000

בהתאם לתקנה  126לתקנות הפטנטים ,על המעוניין
לגשת לבחינות האמורות להודיע לרשם הפטנטים על כך,
לא יאוחר מחורש ימים לפני מועד הבחינה ,לציין בהודעתו
את הנושאים ,כולל השפה הנוספת לשפה העברית שבהם
הוא מבקש להיבחן ולצרף להודעה קבלה על תשלום אגרות
בחינה ,שהן  138שקלים חדשים לכל בחינה; האגרות
ישולמו בבנק הדואר לחשבון מס ,0-24145-2 ,או באמצעות
שובר תשלום רגיל של לשבת הפטנטים.

ה ,באלול התש״ס ( 5בספטמבר
(חמ )3-884

התקנים יופקרו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
התשל״ו ,עמי .1871

,2223

הודעה על השבתה

תחילתה של אכרוה זו  365ימים מיום פרסומה.

כ׳ באב התש״ס ( 20באוגוסט

(חמ 95־)3

לפי תקנות בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה ולשכות
ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של
עובדים) ,התשמ״א 981-ו

)2000

אהוד ברק
ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

מינוי חבר בוערה הטכנית
לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
הציבור והעובדים באסבסט ,טלק וצורן רו־חמצני גבישי),
התשמ״ד1984-

בתוקף סמכותנו לפי תקנה  1לתקנות הבטיחות
בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
באסבסט ,טלק וצורן דו־חמצני גבישי) ,התשמ״ד ,'1984-אנו
ממנים את יצחק שקר ,ת״ז  ,075505958לחבר בועדה
הטכנית 2לענין התקנות האמורות.
כ״ח באב התש״ס ( 29באוגוסט
(חמ )3-310

דליה איציק
השרה לאיכות הסביבה

2

)2000

בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות בתי משפט ,בתי
הרין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת
שביתה או השבתה של עובדים) ,התשמ״א 1981-י (להלן -
התקנות) ,אני מודיע כי בכל בתי המשפט בארץ ,בהגדרתם
בתקנות ,התקיימה השבתה מיום כ״ג באב התש״ס (24
באוגוסט  )2000ער יום כ״ה באב התש״ס ( 26באוגוסט
.)2000

כ״ח באב התש״ס ( 29באוגוסט

)2000

דן ארבל ,שופט
()3-1148
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט
----------------’ ק״ת התשמ״א ,עמי 1430א :התשנ״ג ,עמי .894

מינוי שופט ראשי

רענן בהן
שד העבודה והרווחה

ק״ת התשנ״ח ,עמי .556
י״פ התשנ״ז ,עמי  ;2384התשנ״ח ,עמי

)2000

משה ש׳ גולדברג
רשם הפטנטים

לפי חוק בית הדין לעבודה,

התשכ״ט1969-

בתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף
לעבודה ,התשכ״ט969-ו' ,בהסכמת שר
העבודה והרווחה ,אני ממנה את השופט
לשופט ראשי של בית דין אזורי לעבודה
התשייס ( 1בספטמבר .)2000
6

.2700

הודעה בדבר בחינות עורבי פטנטים
לפי תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות) ,ה תשכייח1968-
בהתאם לתקנה (124ב) לתקנות הפטנטים (נוהלי
הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשב״ח( '1968-להלן
 תקנות הפטנטים) ,אני מודיע כי הבחינות למבקשיםלהירשם כעורכי פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:
.1

הבחינה בכתב  -ביום ה׳ ,גי בכסלו התשס־א
בנובמבר  ,)2000בשעה ( 9.00הבחינה בהתאם לתקנה
 130לתקנות הפטנטים) ,ובשעה ( 14.00הבחינה בהתאם
לתקנה  129לתקנות הפטנטים);

.2

הבחינה בעל פה  -ביום ה׳ ,י׳ בכסלו התשס״א
בדצמבר  ,)2000בשעה .10.00

(30

(7

כייז באב התש״ס ( 28באוגוסט

לחוק בית הרין
המשפטים ושר
שמואל גוטמכר
מיום אי באלול

)2000

ס -אדלר
(חמ '565־)3
נשיא בית הדין הארצי לעבודה
---------------- 1ס״ח התשכ״ט ,עם׳ .70

הורעה על חברה שניתנה לגביה החלטת
הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות,

התשל״ה1975-

ניחנת בזה הודעה על פי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל״ה975-ו' ,בדבר קבלת החלטת הפרטה
מסי מח 13/על ירי ועדת השרים לעניני הפרטה בישיבתה

ס״ח התשל״ה ,ע׳מ  ;132התשנ״ג ,עמי  ;162התשנ״ו ,עמי
ק״ת התשכ״ח ,עמי

4900

.1104

.314

ילקוט הפרסומים  ,4922בי באלול התש״ס,

20.9.2000

מיום כ״ו באב התש״ס ( 27באוגוסט  ,)2000לגבי ״בזק־ -
החברה הישראלית לתקשורת בע״מ.
כ״ח באב התש״ס ( 29באוגוסט
(חמ )3-2483

0נ)20

עופר טרמצ׳י
מנהל יחידת ההפרטה
רשות החברות הממשלתיות

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חרש] ,התשל״ב972-ו

הורעה בדבר הצגת לוח הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חרש],
התשב״ט969-ו

הריני להודיע בי לוח הזכויות של גוש רישום מס,
/15008טבריה ,נפת כנרת ,הוצג ביום ל' באב התש״ס
( )31.8.2000למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,אזור הסדר כנרת ,בכנין לב העסקים ,רח׳
המלאכה  6ו ,נצרת עילית .בעיריית טבריה ובמינהל נפת
בנרת ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

ל• באב התש״ס ( 31באוגוסט

לפי סעיף  6ו לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
התשל״ב972-ו' ,אני מודיע כי מדר המחירים לצרכן לחורש
יולי  2000היה כמפורט להלן:
ו .המרד על בסיס ממוצע  107.3 - 1998נקודות;

)2000

חיום לררו
פקיר הסדר המקרקעין
אזור הסדר בנרת

.2

המדד על בסיס ׳ממוצע  169.6413 - 1993נקודות;

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

.3

המרד על בסיס ממוצע  410.7016 - 1987נקודות;

.4

המרד על בסיס ממוצע  985ו  728.9953 -נקודות;

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חרש],
התשכ״ט 969-ו

.5

המדד מקושר לבסיס ספטמבר
נקודות.

י״ט באב התש״ס ( 20באוגוסט

)2000

יוסף יהב
הסטטיסטיקן הממשלתי

<חמ )3-892

’

1951

25,830.828.18 -

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,24עמי  ;500ס״ח
התשל״ח ,עט׳ .201

הריני להודיע בי לוח הזכויות של גוש רישום מס,
 - 20617צנרלה ,נפת יזרעאל ,הוצג ביום ל' באב התש״ס
( )31.8.2000למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיר הסדר
המקרקעין ,אזור הסדר יזרעאל ,בבנין לב העסקים ,רח־
המלאכה  ,16נצרת עילית ,במועצה האזורית גלבוע ובמינהל
נפת יזרעאל ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

ל' באב התש״ס ( 31באוגוסט

)2000

חיים לררו
פקיר הסדר המקרקעין
אזור הסדר יזרעאל

הודעה על מינוי ממונה בעיריית אשקלון
לפי חוק חופש המידע ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק חופש המידע,
התשנ״ח( ’1998-להלן  -החוק) ,מיניתי את מיכה לנקרי ,ת״ז
 ,6327366-8לתפקיד ממונה על העמדת מידע לרשות
הציבור ,על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות
החוק.
ב ,באב התש״ס ( 21באוגוסט

----------------’ ס־ח התשנ״ח ,עמי

)2000

בני וקנין
ראש עיריית אשקלון
.226

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חרש],
התשכ״ט1969-
הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס,
 - 19433מעלות-תרשיחא .נפת עבו ,הוצג ביום ל' באב
התש״ס ( )31.8.2000למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיר
הסדר המקרקעין ,אזור הסדר עכו ,כבנין לב העסקים ,רח׳
המלאכה  .16נצרת עילית ,בעיריית מעלות-תרשיחא
ובמינהל נפת עכו ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

ל׳ באב התשייס (וג באוגוסט

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חרש],
התשכ״ט969-ו
הריני להודיע בי לוח הזכויות לגוש רישום מס'
רמלה (קורם חלק מגושי שומה  )4435הוצג ביום כ״ח באב
התש״ס ( )29.8.2000לעיון למשך שלושים יום בלשכת פקידת
הסדר המקרקעין לאזור הסדר תל אביב והמרכז בשדי שאול
המלך ( 41בית הרד דפנה) ,תל אביב .בלשכת הממונה על
מחוז המרכז ובאגף נכסים ומשק בעיריית רמלה.
5863

כ״ח באב התש״ס ( 29באוגוסט

)2000

איה מישר
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב והמרכז

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

)2000

חיים לררו
פקיר הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חרש],
התשכ״ט969-ו
הריני להודיע בי לוחות הזכויות של גושי הרישום
 ,38323 ,38322 ,38170 ,38169באר שבע ,הוצגו ביום ב״ט באב
התש״ס ( 30באוגוסט  )2000למשך שלושים יום לעיון בלשכת
פקיר הסדר המקרקעין ,אזור הסדר הדרום ,שד ,יצחק רגר וו,
באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,שד' הנשיאים,
באר שבע ובעיריית באר שבע.
דניאל אוסטר
פקיר הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

4901

הודעה לפי מעיבים

הודעות לפי חוק התכנון והכניה,

 5ו־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבורו
ולפי חוק התכנון והבניה,

התשכ״ה1965-

1943

התשכ־ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מש1013/1-7/
(להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2725התשמ״א ,עט׳  ,2150מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון (להלן  -הועדה),
הורעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על
רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכותו או על טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפים את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומרים לדבשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
ייעוד
השטת
חלקי חלקה
גוש
7861

7625

31

685

שב*צ

31

1,500

18

1,110

דיר
ירך

2

5,600

2

1,610

3

2,015

ייר
שב״צ
שצ־פ

3

2,400

ייר

750
42
7863
ייר
840
43
ייר
3,200
40
ייר
שצ״פ
1,750
40
3,500
41
דיר
שב־צ
1,790
41
1,500
2
דיר
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

כ״ד באב התש׳ס ( 28באוגוסט )2000
פינחס צברי
(חט )3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון

ס־ח התשכ״ה ,עמי

4902

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,מק3882/א' ,שינוי מס 1/99 ,לתבנית מס,
.3882

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,העיר
העתיקה ,השטח הידוע במצודת דוד ,דת ,עומר אבן אל
חטאב ,השטח שבין קואורדינטות אורך  171.600-171.500לבין
קואורדינטות רוחב .131.550-131.400

עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בנין מרביים
בשטח מתחם ד.,
הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4863התש-ס ,עכר .2916

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,ובל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א' באב התש־ס ( 2באוגוסט )2000
אורי לופוליאנסקי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור תבניות אלה:
(• )1תבנית מיתאר מקומית מס־
לתכניות הל110/א והל/במ/סוו.

הל/מק281 /״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון -
חלקי גוש  ,30449מגרש  302בשלמותו מתכנית הל/במ/
.110

עיקרי הודאות התבנית :א) שינוי קווי בנין למרתף חניה
במגרש  ;302ב) שינוי הוראות בינוי ביחס לחניון במגרש
 ;302ג) שינוי הוראות בינוי בנוגע למפלסי קרקע במגרש
.302

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4863התש־ס ,עט׳ .2916
(• )2תבנית מיתאר מקומית
לתכניות מי 250/ומי/ס36ג.

מסי

הל/מק.*293/

שינוי

.307

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש׳ס,

20.9.2000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון ,מעוז
ציון א' ,רח׳ הגפן  - 12גוש  ,30367חלקה  ,63מגרש
בשלמותו מתכנית מי360/ג.

63

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת חלקה
מגרשים חרשים 63א ו־63ב; ב) שינוי קווי בנין.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש״ס ,עמי .3471
 63ל־2

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,דחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה׳ באב התש״ס ( 6באוגוסט

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4763התשנ״ט ,עמי .3732
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה ו,
ירושלים ,טל'  ,02-6290200ובל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט״ו בסיון התש״ס ( 18ביוני

)2000

מאיר ויזל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה

)2000

מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל

מחה תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,מופקדת "תכנית מיתאר מסי
מי/מק/710/ה" ,שינוי לתכנית מי0/ו.7
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית זית  -גוש
 ,30357חלקה  ;62גוש  ,30358חלקה .26

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מס ,חא/מק/
2907״ ,שינוי מסי  1לשנת  2000של תבנית מפורטת מס347 ,
על שינוייה.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אזור מגורים 3
המוגדר בתבנית מסי  347בשב ,רמת החי״ל ,בין הרחובות
דבורה הנביאה ,משמר הירדן ,הגולן ,לויטה וד״ר ניסן.

עיקרי הוראות התכנית :החלפת ייעודי קרקע במושב
בית זית בין שטח מוסדות לשטח לבניני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית :שיפור רווחת המגורים על ירי
שינוי קו בנין צדדי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחדת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מסה יהודה ,מרכז אבן
העזר ,ר״נ שמשון ,טלי  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלבה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290200

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4887התש״ס ,עמי .3707

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור "תכנית מיתאר
מפורטת מס ,מי/מק/816/א" ,שינוי לתבנית מי6/ו.8

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שואבה ,השטח
שבין קואורדינטות אורך  157.800-157.600לבין קואורדינטות
רוחב 33.950ו34.050-ו; גוש  ,29707ח־ח ו ,מגרשים 58-56
בשלמותם מתבנית .816
עיקרי הוראות התכנית :שינוי גבולות בין המגרשים
להתאמה למצב הקיים.
ילקוט הפרסומים  ,4922ב ,באלול התש״ס,

20.9.2000

התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,שד׳ בן־
גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ב׳ באב התש״ס ( 13באוגוסט

)2000

רון חולדאי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,מופקדת "תכנית מסי רג/מק,"1246/
שינוי לתכניות  R/81/2ורג.340/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,בין
הרחובות טרומן והחייל  -גוש  ,6145ח־ח  ;1023 ,126גבולות
התכנית :בצפון  -רח׳ החייל חלקה  822בגוש  ,6145בררום
 רח׳ יעל הגיבורה ,במזרח  -חלקה  125בגוש  ,6145במערב -חלקה  127בגוש .6145

עיקרי הוראות התכנית :עריכת חלוקה חדשה בלא
הסכמת בעלים הכוללת לוח הקצאות וטבלאות איזון שהם
חלק בלתי נפרד מהתבנית ,בלא שינוי בזכויות הבניה.

4903

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל 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 רמת גן ,אגף ההנדסה ,דחי
המעגל  ,26טלי  .03-6753394המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
אביב ,דחי אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל אביב .61290

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

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תבנית מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מפורטת
מקומית מסי רג/מק242/ו" ,שינוי לתכנית מיתאר רג.340/

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית על ידי הקטנת השטח המסחרי
ב־ 1,120מ״ר והמרתו בשטח זהה למגורים בלי לשנות
את סך כל השטח הכולל המותר לבניה; ב) הגרלת
מספר יחידות הדיור מ־ 75ל־ 90בלי הגרלת סך בל
השטחים למטרות עיקריות; ג) קביעת זכויות הבניה
בהתאם לחלוקה חרשה בלי שינוי בסך כל שטחי
הבניה; ד) שינוי בקווי הבנין; ה) שינויים בנספח
הבינוי.
(" )2תכנית מפורטת מס ,הר/מק ,"2033/שינוי לתבניות הר/
 1597ו־/253א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,הרחובות
פנחס רוזן והמנהרה  -גוש  ,6521ח״ח .52

עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת יחידת דיור ,בלי
הגדלת סך בל השטחים; ב) שינוי בהוראות בינוי
ועיצוב אדריכליים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פת־חים לקהל? .ל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח׳ הנדיב  ,2הרצליה.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דחי ■,אחר העם  ,9תל אביב ,טלי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח׳
הרא״ה  -גוש  ,6125חלקה  ,166ח״ח  ;649גוש  ,6126חלקה
 ,35ח״ח  ;161גבולות התבנית :בצפון  -רח׳ משה שרת,
בדרום  -חלקות  ,482 ,161במזרח  -חלקות ,178 ,584 ,142
 580 ,579בגוש  ,6125במערב  -חלקות 163 ,734 ,214 ,652
בגוש  ,6125וחלקות  167 ,35בגוש .6126

.03-51993216

עיקרי הוראות התבנית :חלוקה של המגרשים בלא
שינוי בשטח הבולל של כל ייעוד קרקע בין שטח ציבורי
פתוח לדרך מוצעת בלא שינוי בזכויות הבניה.

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

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש״ס ,עמי .3473

י־ז בתמוז התש״ס ( 20ביולי

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בי באב התש־ס ( 13באוגוסט

)2000

עבי בד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

(" )1תבנית מפורטת מסי הר/מק906/וא" ,שינוי לתבנית
מיתאר הר.1906/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,דחי
סוקולוב  -גוש  ,6533חלקות .216 ,212
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)2000

יעל גרמן
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון מופקדת "תבנית מפורטת מסי ח/מק/
1/2/300״ ,שינוי לתכניות ח ,300-ח1/300-א וח/1/300-
א(.)1
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אילון  -גוש
 ,6872חלקות  ;93-33גבולות התכנית :בצפון  -דחי לבון,
בדרום  -רת׳ בגין ,במזרח  -רח׳ ברקת ,במערב  -רח׳
ביאליק.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הודאות בדבר הקמת
צמודי הקרקע על ירי :א) שינוי הוראות הבינוי מבניה
טורית לצמודי קרקע דו־משפחתיים; ב) שינוי קווי בנין; ג)
שינוי בהתאם לבך של התכנית הראשית.

ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,בנין העיריה ,רח׳
ויצמן  ,58קומה  ,9חולון ,טל'  .5027485העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
אביב ,רח׳ אחר העם  ,9מגדל שלום ,תל אביב  ,61290טל'
.5195555

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

ט־ו בסיון התש״ם ( 18ביוני

)2000

משה רינת
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה חולון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תבנית
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר
הפקדתה
נמסרת בזה הודעה ,על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מיתאר מקומית מסי חפ/מק444/וד ,שפורסמה בעיתונים
ביום  5.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4855התש־ס ,וכי
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו,
מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
"תכנית מיתאר מקומית מס■ חפ/מק1444/ד־ ,שינוי לתכנית
חפ1444/ג.

עיקרי הוראות התכנית :א) הגרלת מספר יחידות הדיור
מ־ 6ל־5ו יחידות דיור; ב) הוספת שטחי בניה וקומות
במסגרת ההקלה המותרת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במחלקה לתכנון עיר,
שר ,בן גוריון  ,6סיטי סנטר ,חיפה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני >؟חר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחדת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח׳ חסן שוקרי ,14
חיפה ,ת־ר  ,4811מיקוד  ,51047טל'  .04-8616222העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,רח־ חסן שוקרי  ,11חיפה  ,51048טל׳ —8616222
.04

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

ט״ו בסיון התש״ס ( 18ביוני

)2000

עמרם מצנע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

ילקוט הפרסומים  ,4922כ' באלול התש״ס,

20.9.2000

מרחב תכנון מקומי חררה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חררה מופקרת "תכנית מפורטת מס ,חד/מק/
1190״ ,שינוי לתכניות חר ,765/חד/וססו וחד/מק/וססוג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח׳ הנשיא
 ,69רח׳ הרעל  - 18גוש  ,10054ח־ח  ,162בשטח של
גוש  ,10056חלקה  ,179בשטח של .0.795

;1.079

עיקרי הודאות התכנית :העבדת זכויות בניה לשטחים
עיקריים מחלקה  162בגוש  10054לחלקה  179בגוש 10056
בלא הגרלת שטחי השירות ובלא הגדלת סך כל יחידות
הדיור המותרות.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חררה ,רח׳ הלל יפה  ,25טל׳
.06-6505727

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ז׳ באב התש״ס ( 8באוגוסט

)2000

ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר הבנת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי בהתאם להחלטת הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ,בישיבתה מס 17 ,מיום
 ,26.6.2000אושרה הכנת •תבנית מפורטת מסי כ/מק570/־,
שינוי לתבנית מיתאר כ.150/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית אתא ,בין
שד -יוספטל ומדרום לשד• מנחם בגין  -גוש  ,10254ח־ח —5
 ;290 ,8גוש  ,10252חלקות  ,262 ,187ח־ח ,159 ,55.,46 ,42 ,41
 ;265 ,260 ,195 ,184 ,182-180 ,160גוש  ,10504חלקות ,155 ,14
 ,169 ,144 ,142 ,141ח־ח .168

מטרת התבנית :הגדלת שטחים למבני ציבור ,על ידי
הרחבת השטח למבנה ציבור בייעור הקיים ושצ־פים.
ד באב התש־ס ( 8באוגוסט

)2000

יעקב פרץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אתא
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מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מסי ש/מק/
941״ ,שינוי לתכניות ש 11/וש.445/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב  -גוש
 ,11297ח״ח  ;77מגרשים  208ו־ 210בחלקם.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.5.2000ובילקוט הפרסומים  ,4876התש־ס ,עט׳ .3389

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טלי —8616252
 ,04ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חי באב התש״ס ( 9באוגוסט

עיקרי הוראות התכנית :חיבור שכונת נוה שרת דרום
לפארק היין על ירי הרחבת דרך.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחדת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,רח׳ המייסדים ,52
זברון יעקב ,טלי  .06-6305522העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳
חסן שוקרי  ,11חיפה ,טלי .04-8616252

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

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת ב1ה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תבניות אלה:
(■ )1תכנית מפורטת מסי ש/מק/362/א" ,שינוי לתכניות
ש/ו וש.362/

)2000

איתמר בר־עזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבניה,
התשכ־ה ,'1965-שהואצלה לי על ידי שר הפנים ,2אני
מאשר את "תבנית מסי רצ/מק."15/8/168/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,אזור
התעשיה החרש ,רח׳ שפירא  -גוש  ,5033חלקה .35
עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת הוראות בינוי
בתבנית מפורטת לתחנת תדלוק דרגה בי :ב) קביעת קווי בנין
למיתקני ומבני תחנת הדלק; ג) שינוי חלוקת זכויות הבניה
בקומות בלא תוספת שטח.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים ביום
 28.10.1999ובילקוט הפרסומים  ,4826התש״ס ,עמי .1469
ר בתמוז התש״ס ( 9ביולי

)2000

אבי מעוז
המנהל הכללי של משרד הפנים

----------------’ ס״ח התשב״ה ,עמי
 2י״פ התשנ״ו ,עמי .3072

.307

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פרדס "חנה-ברבור
 גוש  ,10119ח״ח  ;237 ,228מגרשים 84-22בשלמותם.

הודעה בדבר הפקרת תבנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות בינוי
והנחיות עיצוב ארכיטקטוני לתוספות מגורים בתחום
התכנית; ב) שינוי קווי בנין; ג) תוספת של עד 6%
בשטחי הבניה המותרים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה מופקדת "תבנית מק/טב ,"2939/שינוי
לתכנית ממ.844/

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.11.1999ובילקוט הפרסומים  ,4833התש״ס ,עט׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש
 ,7852ח״ח  ;46 ,44שטח התכנית 13.687 :די.

.1782

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור משצ״פ
למגורים גי; ב) קביעת הודאות בניה; ג) שינוי ייעור ממגורים
גי לשצ־פ.

( )2״תבנית מפורטת מסי ש/מק911 /״ ,שינוי לתכנית ש/
.521

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פרדס־חנה-כרבור
 חלקי גוש  ;10107מגרש  41/7בשלמותו לפי תכניתש/במ/ו .52

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין קדמי כפי שקיים
במקום  5מי כרי לאפשר לגליזציה למבנה הקיים
במגרש.

4906

מרחב תכנון מקומי טייבה

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי

ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה ,ת״ר  ,1טייבה
 ,40400טל'  .09-7992808העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה ,ת״ד  ,1טייבה
 ,40400טל' .09-7992808
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

ב״א בתמוז התש״ס ( 24ביולי

)2000

עסאם מצארווה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת "תבנית מיתאר מקומית מס•
טר/מק ,"5065/שינוי לתבניות ממ 1/1227 ,1/1127/וממ/920/
.1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש
ח״ח  ;10 ,9 ,5גוש  ,7776ח־ח .24 ,23 ,8

,7733

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך בצומת על חשבון
שפ־פ.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,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 טירה .המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה .72430
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
ח ,באב התש־ס ( 9באוגוסט

)2000

חליל קאסם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טירה

מרחב תכנון מקומי בפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא מופקדות תכניות אלה:
(" )1תבנית מיתאר מקומית מס ,כס/מק ,"464/שינוי לתכנית
כס/במ.3/
ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
המענית  - 5גוש  ,6430חלקות .226 ,179
עיקרי הוראות התכנית :שינוי תמהיל דירות בלא
תוספת שטחים.

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס ,בס/מק/ו/14/ח■ ,שינוי
לתכנית כס/ו/14/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳ פרץ
 - 17גוש  ,6431חלקה .75

עיקרי הוראות התבנית :קביעת חלוקה פנימית וקווי
בנין.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח־ ויצמן  ,137בפר סבא,
טל'  .09-7649177העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד באב התש״ס ( 8באוגוסט

)2000

יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקרת "תכנית מפורטת מסי לד/מק/
457״ ,שינוי לתכנית לר/425/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד  -גוש
חלקות  ;39 ,38 ,36 ,30מגרשים  904ו־ 917בשלמותם מתכנית
לר.1/425/
,4017

עיקרי הוראות התבנית :א) איחור וחלוקה מחרש; ב)
שינוי בקווי בנין :במגרש  :904שינוי קו בנין אחורי מ־ 4מי
ל־ 2.5מי וקו בנין צדדי מ־ 4מ ,ל־ 3.6מ ;,במגרש  :917שינוי
קו בנין אחורי מ־ 4מי ל־ 2.5מי וקו בנין קדמי לשני
המגרשים  5מ' בלא שינוי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן 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 לוד ,ת״ד  ,401לוד ,טל,
 .08-9279987העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,96רמלה,
טל' .08-9270170

4907

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

י' בתמוז התש״ס ( 13ביולי

)2000

אריה ביבי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מס  ,1רמלה ,טל' ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ד באב התש״ס ( 8באוגוסט )2000
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

מרחב תכנון מקומי מכבים־רעות

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס׳ מר/מק57/177/״ ,שינוי לתכניות גז/מד/במ/177/
 ,4מר/מק 35/177/ומר.15/177/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תבניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעות ,פארק המים
 גוש  ,5299ח״ח  ,140מגרשים  ;942 ,934 ,906שטח התכנית: 78.147דונם.

( )1״תבנית מפורטת מס ,ק/מק ,'3281/שינוי לתבנית אפ/

עיקרי הוראות התבנית :א) תכנית איחור וחלוקה
בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל; ב) שינוי קו בנין קדמי
מ׳ במקום  4מ׳; ג) קביעת מגבלות בניה לגובה לאולם
ספורט; ד) קביעת מגבלות רעש לאולם ספורט; ה) קביעת
מגבלת שימוש באולם הספורט.
ל־3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ?4887התש׳יס ,ענד .3717

' התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מכבימ-רעות ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דגי מס  ,1רמלה ,טל׳
 ,08-9270170וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

.1/702

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8875ח־ח  ;96מגרש .1

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד קרקע מדרך
למגורים ג ,וממגורים לדרך; ב) קביעת קו בנין לבנין
הקיים בהתאם למצב הקיים; ג) קביעת הוראות בניה.
(" )2תכנית מפורטת מס ,ק/מק3288/־ ,שינוי לתבנית

/899

.4

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ג׳לג׳וליה  -גוש
 ,7508ח־ח  ;18 ,3 ,1מגרש גו.

עיקרי הוראות התבנית :א) הרחבת דרך קיימת; ב)
קביעת הוראות בניה.

(" )3תכנית מפורטת מס ,ק/מק3290/־ ,שינוי לתבנית אפ/
.1/702

ז׳ באב התש״ס ( 8באוגוסט

)2000

משה ספקטור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מכבים־רעות
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס׳
פת/מק83/1241/־ ,שינוי לתכניות פת ,10/2000/פת/1241/א
ופת.2000/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,אזור
התעשיה קרית אריה ,רח׳ אימבר  6ו־ - 7גוש  ,6365חלקות
.44 ,33

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכניות התקפות בלי לשנות את סך כל שטח
הבניה המותר לבניה בתכנית ,בדרך של העברה מחלקה
לחלקה; ב) שינוי בינוי על ידי הוספת קומות :הגדלת מספר
הקומות מ־ 4ל־.6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4865התש״ס ,עם׳ .2980

4908

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר קאסם  -גוש
 ,8864ח־ח .39

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה למגרשים בהסכמת
הבעלים; ב) קביעת הוראות בניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,דשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קסם ,רח׳ אלשוהאדה ,טל׳
 .03-9370492העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה,
טל׳ .08-9270170

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

ט״ז בתמוז התש־ס ( 19ביולי

)2000

דבי ציון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם

ילקוט הפרסומים  ,4922כ׳ באלול התש״ס,

20.9.2000

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4844התש״ס ,עמי .2325

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(• )1תכנית מיתאר מס■

רצ/מק."12/2/2/1/

כ״ג בתמוז התש״ס ( 26ביולי

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,בין
הרחובות סחרוב ולזרוב ,אזור התעשיה החרש  -גוש
 ,6097חלקות .201 ,199
עיקרי הוראות התבנית :א) איחור וחלוקה בהסכמת
בעלים של החלקות הנ״ל; ב) קביעת קווי הבנין
המותרים בהתאם לחלוקה החדשה; ג) קביעת גורל
מגרש מינימלי בשטח התכנית.

( )2״תכנית מיתאר מס־

רצ/מק37/9/1/״.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראשון לציון ,שב'
אברמוביץ ,רחי ביתר פינת נילי  -גוש  ,3928חלקה
.221

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבניה; ב)
הגדרת כמות יח״ר כך שיהיו סך הכל  6יח״ר; ג) קביעת
גודל חלקה מינימלית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן 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 ראשון לציון ,רח׳ ז־בוטינסקי ,16
ראשון לציון ,טל'  .03-9682727העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳
הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל.08-9788800 ,
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

י״ז בתמוז התש־ס ( 20ביולי

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוערה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רה -הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

)2000

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת •תכנית מיתאר מס ,רח/מק/
64/1250״ ,שינוי לתבנית רח.1250/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -רח'
ארלוזורוב  - 80גוש  ,3701חלקה .145

עיקרי הודאות התבנית :א) הגרלת מספר יח-ד
יח״ד ל־סו יח״ד בלא כל תוספת לסך כל השטח העיקרי
המותר לפי רח250/ו; ב) שינוי בקווי בנין לצורך הבלטת
מרפסות ב־ 40%מקו בנין קדמי; ג) הוספת קומה כך שבבנין
יהיו  5קומות  +עמודים ,במקום  4קומות  +עמודים; ד)
קביעת זכויות והוראות בניה.
מ־8

כל מעוניין דשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,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 רחובות ,רח׳ ביל־ו ,2
רחובות ,טל'  .08-9392293העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דחי דגי מס ו,
רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
א ,באב התש־ס ( 2באוגוסט

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

)2000

)2000

יהושע (שוקי) פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה בדבר אישור תבנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
"והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור •תבנית מיתאר מס׳
רצ/מק30/9/1/״ ,שינוי לתבניות רצ 1/1/ורצ.9/1/

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח־
קק״ל  - 4גוש  ,3928חלקה .72

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת  3יחידות דיור
יחידות במקום  ;)12ב) הקלה ותוספת באחוזי הבניה
לצורך פינוי תייר מוגן וסך הכל ב־ ;161%ג) שינוי בקו בנין
צדדי מ־ 6מ ,ל־ 4.80מ.,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון מופקדת •תכנית מפורטת מס,
שד/מק2/סס ,"12/1שינוי לתבניות מיתאר שר 1000/ושד/במ/

(15

6%

.K/10/1002

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

4909

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צור יגאל  -גוש
 ,7588חלקה  ;6מגרש  ;1404שטח התכנית 442 :מ״ר.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין' אחורי מ־ 5מי
ל־ 2.40מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון ,תייר  ,62הוד
השרון ,טלי .09-7476024
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ב־א בתמוז התש״ס ( 24ביולי

)2000

מוטי דלג׳ו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה  -גוש

ח״ח

,4584

.7-3

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין אחורי ל־ 5מי.
בל 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 כל הזכאי לכך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,דחי בית הפועלים,
רחובות  ,76261טל'  .08-9462297המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה  ,72406טל,
.08-9788444

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
א' באב התש״ס ( 2באוגוסט

)2000

ציון בהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה

מרחב תכנון מקומי הררים

הודעה בדבר אישור תבנית

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור "תבנית מפורטת מס,
הר/מק ,"2/279/שינוי לתכנית תג״פ.279/

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון  -גוש
 ,6442חלקות .186-183 ,181
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו הבנין הקבוע
בתכנית הראשית ,קו בנין אחורי ישונה מ־ 10מ' ל־ 6מי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז מרכז מופקדות תכניות אלה:

( )1׳'תבנית מפורטת מקומית מסי חש/מק ,"126/שינוי
לתכניות מיתאר חש0/ו 2/וחש0/ו2/ב.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש״ס ,עט׳ .3482

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית חוף
השרון  -גוש  ,7691חלקה  ;12שטח התכנית17.970 :
דונם.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08 - 9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הדרים ,רת׳ בני ברית  ,7הוד השרון ,טלי  ,09-7406608וכל
מעוניין דשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי גורל מגרש מינימלי
להקמת מבנים חקלאיים מ־ 25דונם ל־6.8ו דונם; ב)
קביעת הוראות ותנאי בניה בתחום התבנית לבנות
מבנים חקלאיים ,בולל סככת חניה לרכב חקלאי וסבכת
מיון לתוצרת חקלאית.

ח ,באב התש״ס ( 9באוגוסט

)2000

ישי פוטש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הררים

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקרת "תבנית מיתאר מקומית
מפורטת מסי זמ/מק ,"2/547/שינוי לתבנית זמ.1/547/

4910

(" )2תבנית מס ,חש/מק0/ו5/ד" שינוי לתבנית מיתאר חש/
5/10א.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שבי ארסוף  -גוש
 ,6680חלקה  ;308שטח התכנית 1,400 :מ״ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות לבניית בית
דו־משפחתי על המגרש בלא שינוי בשטחים העיקריים
המותרים לפי תכנית תקפה; ב) שינוי בייעוד המגרש
למגורים אי מיוחד; ג) קביעת הוראות בניה ,בולל נספח
בינוי.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
ילקוט הפרסומים  ,4922בי באלול התש״ס,

20.9.2000

,60990

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אביחיל  -גוש
 ,8290חלקה .26

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

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת חלקה חקלאית
בשטח של  15390דונם לשתי חלקות חקלאיות והפקעה
לררך .חלקה אחת בגורל של  5דונם והשניה בגורל של
 10.297דונם והפקעה לדרך בשטח של  0.093דונם; ב) קביעת
שטח מינימלי למגרש חקלאי הקטן מ־סו דונם (לפי עח)200/
ל־ 5דונם בתכנית זו.

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים
טל'  .09-9596505העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רחי הרצל ,91
רמלה.
הועדה

א' באב התש״ס ( 2באוגוסט

)2000

אהרון בדרנו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת "תבנית צש/מק21/22-6/ב",
שינוי לתכנית צש/מק21/22-6/א.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2000ובילקוט הפרסומים  ,4850התש״ס ,ענד .2505

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל־  ,08-9788466וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט ,באב התש־ס ( 10באוגוסט

נחום איצקוביץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :צור משה  -גוש
ו ,800ח ״ח .6 ,5
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
שלא בהסכמת בעלים בלא שינוי בשטח הבולל של ייעודי
קרקע פרטיים וציבוריים; ב) שינוי של הוראות הבינוי,
לרבות שינוי בשטחי המגרשים; ג) העתקת ייעודים שונים
ממקום למקום בתוך תחום התכנית ,בלי שינוי בשיעורם
היחסי של ייעודים אלה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב
השרון ,צומת בני דרור ,תל מונד  ,40600טלי .09-7962205/6
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס׳  ,1רמלה ,טלי —9270170
.08

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ל׳ בארד א' התש־ס ( 7במרס

)2000

יצחק ישועה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מסי
עח/מק ,"8/136/שינוי לתכנית עח.200/

ילקוט הפרסומים  ,4922ב״ באלול התש״ס,

20.9.2000

)2000

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ■תבנית מפורטת מס ,הצ/מק/
322/1-1״ ,שינוי לתכנית הצ22/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה  -גוש
 ,7793חלקה  ,23ח־ח .177

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת החלקה לשני מגרשי
מגורים ,בהסכמת בעלי הקרקע :ב) שינוי גודל מגרש
מינימלי שאפשר להקים עליו בית מגורים מ־ 450מ־ר ל־8ו4
מ״ר; ג) קביעת קווי בנין והסדרת קווי בנין בהתאם לבניה
הקיימת :קו בנין קדמי מ־ 5נד ל־ 4.62מ׳ למבנה המגורים,
מ־ 5מ־ ל־ 3.18מי למרפסת ,וקו בנין אחורי במגרש  2170מ־6
נד ל־ 4.66נד; ד) קביעת בינוי מנחה בשטח התבנית ושינוי
תכסית הקרקע מ־ 30%ל־.35%

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 התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,רח־ הצוק  ,6אזור
התעשיה פולג ,נתניה ,טלי  .09-8636017העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ הרצל ו ,9קרית הממשלה ,רמלה ,טלי —9788444
.08

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

4911

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18166ח״ח .98 ,44

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

עיקרי הוראות התבנית :הקטנת קווי בנין הקבועים
בתכנית ג5/ו07ו.
הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4890התש״ס ,עמי .3875

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונר  -גוש
 ,7799ח״ח  ;215מגרש 2ג.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה ,וכל מעוניין דשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

)1

"תכנית מפורטת מ '0הצ/מק-5/ו ,"111/שינוי לתכנית
הצ.0/1-5/

עיקרי הוראות התבנית :א) הרחבת הדרך בחזית
החלקה ב־ 1.50-1מי; ב) שינוי קווי בנין נקודתיים
במגרש בהתאם למצב הקיים :קו בנין צדדי מזרחי מ־3
מי ל־  3-2.81מי ,קו בנין צררי מערבי מ־ 3מי ל־3-2.68
מי ,קו בנין אחורי מ־ 6מ׳ ל־ 4.65-4.25מי; ג) מתן
אפשרות לבניית שתי יחידות בשני בתים חד
משפחתיים נפרדים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4764התשנ״ט ,עמי
.3743
)2

"תבנית מפורטת מסי הצ/מק1/1-4/ו ,"2שינוי לתכניות
הצ 130/והצ.14/1-4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,8037חלקה .162
עיקרי הוראות התכנית :א) איחור וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים בלא שינוי בזכויות הבניה; ב) שינוי
קו בנין לפי מצב קיים; ג)שינוי קו בנין אחורי במגרש
 2260/2מ־ 8מי ל־ 5מי; ר) שינוי שטח מגרש מינימלי
ליח״ר אחת ,מגרש  2260/2מ־ 750מ״ר ל־ 594מ־ר.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4855החש״ס ,עמי .2653
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה.
טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ג באב התש״ס ( 14באוגוסט )2000
יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מסי
ג/נה/מק ,"23/שינוי לתבניות ג/במ 103/וג.10715/

2ו49

ד באב התש״ס ( 8באוגוסט

.)2000

דוד קדוש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תבנית מפורטת מסי
מק/גא ,"17/00/שינוי לתכניות ג 4289/וג.984/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אעבלין  -גוש
 ,12209ח״ח  ;71מגרש  71/1+2+3בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין צדדי.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל־
 .04-9502021העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ר  ,595נצרת עילית,
טל' .06-6508508

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

כ״א בתמוז התש״ס ( 24ביולי

)2000

בדיע נקד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה— 965ן

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רח׳ אידלסון

הודעות על בקשות לזנו ירושה• ,צו קיום •צוואה או
מינוי מנהל עזבון

מס׳
תיק

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ״ה  ,1965-כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה .לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

ירושות׳

הרשם לעניני ירושה בירושלים ,רדו ,יפו

,216

ירושלים

שם המטה/ה

תאריך
הפטירה

,13

תל אביב

שם המבקש/ת

 1/15828ביאליסטוק צפורד  12/03/2000ביאליססוק אברהם
 1/16382יזדני משיח
 07/01/1995יזדני דניאל
 2/17702מזרחי מאיר יוסף  31/01/2000מזרחי מאיר מריס
1/18632

פורבין יעקב

 20/05/2000פורבין חנה

1/18633

בן שלום נירה

 16/12/1998בן שלום ציון

1/18636

גולדמן הילדה

 13/06/2000קלינמן דינה

1/18638

רוזנצויג רגינהנרג & 17/06/198הירשל שרה
מדרזק חוה
 19/06/2000יפעת פנחס

1/2841

זגדון דוד אדואר  15/03/2000ז׳קליןזגדון

1/18640

טראוריג מרטה

 23/01/1986תמירןטראוריג יעקב

1/2843

בו-עזרי אשר

 28/03/2000בן עזרי חנה

1/18641

חזן אבי

 06/07/2000חזן יעקב

1/2846

ישראל שייע

 13/07/1995קרן שרה

1/18645

הרגוב אברהם

 24/11/1981ארנוב ראובן

1/2848

מזרחי אברהם
מנצור רוז

 24/12/1997כהןןשרחי) תמר

1/18647

לנדבר יוליוס

 29/07/1988לנדור יהושע

 26/05/2000מנצור חיים

1/18648

לנדבר לאה

1/2850

מלומד שרה

1/18649

כדורי הרצל

 04/04/1997לנדור יהושע
 04/06/2000כדורי שושנה

1/18651

קניאס משה

06/05/2000

1/2855

חלימה ראובן

 04/02/2000חלימה ראובן

1/18653

במגלו רחמים

1/2856

מזרחי עובדיה
שרתי רוזה

 26/01/1981אופיר ישעיהו

1/18655

בוכה כמוס

בוזגלו אברהם
 29/11/1999ברכה ריימונדה

 13/07/2000אופיר ישעיהו
נורה כהן ראשל  08/07/2000נורה כהן יוסף
ועקנין רתל
 12/06/2000ועקנין מרים

1/18656

רבני עזרא

1/18657

פארן דוד

 28/05/2000רבני יעקב
 07/03/2000פארן שרה

1/18658

גלסגל יצתק

 15/02/1989גלסגל רבקה

1/2862

מקתאר נילי

 04/02/1999רזוק ג׳ורג׳ ודי

1/18660

סילמן הניה

 08/06/2000סילמן שרה

1/2863

גלקופ לייב

 18/12/1992גלקופ חיים

1/18663

לימון מרדכי

 28/03/1998לימון ג׳מילה

1/2864

גלקופ אלים

 21/07/1994גלקופ חיים

1/18664

1/2866

חרירי אשר

 05/11/1992חרירי רחל

1/18665

 12/01/2000פרידמן שרה
כץ רוזנה
אכרהמוב שמואק  01/08/1996אברהמוב מלכה

1/18667

ויזל חיה

 06/04/2000מנדלוביץ אסתר

1/2842

שא״ה שמעון

 29/06/1999שא״ה שרה

1/18669

גרמידר לב

 16/05/2000גרמידר בתיה

1/2844

הקר אלתר

 14/09/1996הקר קטה קילה

1/18672

סטרכילביץ עטרו  04/04/1998סטרכילביץ מאיד

1/2845

צוקר פרנציסקה  21/12/1999צוקר ארנסט-אליע
 10/04/1997הרפוליזה
הרפו קרולינה

1/18673

זוננשיין מתתיהו  31/07/1999זוננשיין מריס דה

מס*
תק

שם המטח/ה

תאתר
הפטירה

שם המבקש/ת

1/18639

ירושות

1/2849

1/2851

1/2857
1/2860

1/2861

 09/04/1982מלומד דוד
מנדלשטם איטה  18/10/1985מנדלשטם מנור יות

צוואות

1/2847

בן עמי אברהם

 20/06/1999בן עמי הדסה

1/2853

כן צבי נחום

 01/12/1999אפשטיין ליאור

1/2854

יגן יוסף

 24/06/2000יגן רחל

1/2858

שכטר אבלין תוו  12/02/1993שכטר שמואל

1/2852

1/2859

לואיס פלורנס

 18/03/2000לואיס ריצרד סטיב

1/2865

אכיטבול אלו

 16/04/1999כן עיון קרן

שלמת אקסנהנדלר ,רשם

קניאס יפה בלה

23/03/1987

 08/11/1999עאזר אנטואנית

1/18674

עאזר גורג

1/18675

סימקוביץ מיקלוו  11/08/1994סימקוביץ■ אנדריי

1/18676

זעדור יחזקאל

 10/04/1973גולן פנינה

1/18677

רגוואן יוסף

 31/05/1980צמת מנשה

1/18678

דאוד שאול
קונסטנטינוכס מו  07/02/1989מעין דוד

1/18680

ק9

 21/09/1995דוד מביתה

1/18681

אהרון נסיס

 17/12/1999עדני חדוה

1/18682

אדוט יצחק

 12/04/1999אדום פנינה

1/18683

לוצינסקי וילן

 04/06/2000ביאנדין אמה

1/18684

יחנין ילנה

1/18686

שטוטלנד רבקה

 27/03/2000יוזנין יצחק
 14/07/1999שמוטלנד חנה אלה

1/18691

לזד משה מורים

 13/04/2000לזר מרים

 1/18693לוקסנבורג נחמה  01/11/1999לוקסנבורג זלמן
 23/11/1986בירינבויס נילי
 .1/18699לבנדה יצחק

ילקוט הפרסומים  ,4922ב ,באלול

התש״ם20.9.2000 ,

4913

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רח׳ אידלסון
(הנושף
מס׳
תיק

תאריך
הפטירה

,13

תל אביב

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפסידה

שם הבנבקש/ת

1/18783

מרום אורי

 17/05/2000מרום ב! ציו!

1/18784

טישמן פליקס

 03/04/2000משקביץיוליה

1/18788

שמש טובה

 31/12/1999שמש מרדכי

1/18700

לונדה שרה

 27/02/2000בירינבויס נילי

1/18791

1/18703

פלדמן אותי

 04/06/2000פלדמן ברוך

1/18792

1/18704

אבני עמנואל

 29/05/2000פאר תמר

1/18795

רוסו לינה
 31/01/1990רוסו יצחק
פרידר ישראל צב  16/06/2000פרידרחנן
אלבאום הלן
 25/10/1999אלבאוסדיאנה

1/18706

פריברגר בלה

 24/01/1995אפרת נועם

1/18796

יצחקי יצחק

 30/06/2000יצחקי אסתר

1/18707

קזייב רחים

 05/06/1993קזייב בורים

1/18797

ויגדורוביץ חנה

 17/05/2000אפלבאוסורדה

1/18710

סעיד סעיד

 29/05/1995שמחי צכיה

1/18799

זינגר סבינה

 28/04/1992זינגר אולר

1/18711

רובין אדולף

 28/11/1999רוביו ויטלי

1/18801

בירשטיין בומה

1/18712

זסלבסקי בורים

 17/03/2000זסלבסקי גלינה

1/18802

כתבן זאב

 09/09/1999בירשטייו אתה
 28/07/1983כתבן יואל

1/18714

טובה אברהם

 21/10/1999טובה אליהו

1/18803

מנשקו קריגלר או  27/02/2000אהרון יריב

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

ירושות

1/18720

גסד זהבה

 11/05/2000גסראבנר

1/18806

חיל משה

 10/03/2000תיל זהבה

1/18721

גסד משה

 30/01/1977גסראבנר

1/18807

פרנקל דורה

 07/07/1992נבון שושנה

1/18723

גולדשטיין מיסל  13/10/1999רביב לאה

1/18808

פלדמן רות מרי

 21/06/2000סגל דוד

1/18724

עגימי אברהם

 04/03/2000עגימי שדה

1/18811

רוזנסקי ליבה

 04/03/1997זוטרין איזידור

1/18726

גירשוכיץאלכסו  18/01/2000בוציקריובה ילנה

1/18814

בלוסטוצקי גלית  22/06/1999בלוסטוצקי אספירה

1/18727

מלבין שמואל

 13/02/2000מלכין שרה

1/18817

1/18728

שביט שושנה

ליבמן צירלה

 02/03/1999פלדשטייןחיה

 03/06/1971שביס חיים

1/18820

קבני יצחק

 26/04/1999קבגי פורטונה

1/18729

שוחט יוסף

 03/06/2000שוחט לאה

1/18824

יאסי! מוחמד

 21/05/2000מותמד יאסין מאתם

1/18732

סרברו משה

 30/03/2000גזיבץאלקה

1/18825

שנדגוקר מזל

 10/02/1995שנדגוקר ריימונד

1/18734

ריפאט ששון גבו  23/10/1998סיטוןאסתי

1/18827

דיין נסרייה

 21/02/2000דיין עמוס

1/18736

מרכוספלד פליק  03/11/1998מרכוספלדרוסה

1/18828

בכר יוסף

 24/12/1999בכר יעקב

1/18739

שאלו אילזה בו  28/05/1999שילרדידק
 05/01/1980אנלין חוה
וויסו זהבה

1/18833

עסיס רחמים

 26/04/1993עסיס ניסים

1/18836

עסיס יוסף

 13/03/2000עסיס ניסים

1/18742

וימו פנחס

 11/02/2000אנליןחנה

1/18837

יחזקאל תורי ראו  29/03/1983יחזקאל חורי יחזקאל

1/18743

חכמין יהודה

 26/03/2000תכמון מיסה

1/18838

אבולפיה יוסף

1/18744

הגר יוספה

 28/05/2000הגר ברכה

1/18839

אבולעפיה מריס  28/08/1993גיצה רינה

1/18746

פרידמן יואל

 31/05/2000אבשלום רענן

1/18842

1/18741

 28/12/1990גיצה רינה

גולדשטין כרכה  05/06/2000גולדשטין שמשון

1/18751

חאיק נאגי

 23/11/1998צמת רות

1/18843

רומנו מלכה

 20/07/1999טולדו עליזה

1/18760

אדלר אוה

 03/03/2000אדלר צבי

1/18844

קאופמן שמשון

 28/05/2000קאופמן משה

1/18763

קליין שרגא
שמואל רתל

 13/03/1978קליין משה חיים

1/18845

ירצקי מרים

 08/11/1975ירצקי אליעזר

 14/01/2000שמואל אלי

1/18849

נאוי אקדם

 30/04/1975מנסור וויזה

1/18766

ידוב יוסף

 06/02/1990בלסראליציה

1/18850

יוחננוב יעל

 23/02/2000מושיאחוב מופידאט

1/18767

מקובר יוסף

 25/06/2000מקובר ורדה

1/18851

דימנט ברכה

 24/04/1996פוקסודימנט) ליאורה

1/18768

ידוב רגינה

 14/07/1998בלסראליציה

1/18853

1/18770

שקלנובסקי מנד’  19/10/1990שקלנובסקי פנחס
 21/05/1999דבילה דבורה
איסבגכלארה

1/18764

1/18771
1/18774

בקלינסקי סוניה  28/12/1999ניסנבאום ראיסה

1/18855

מגידיש חאלו

 11/01/1998ימין טוני

1/18857

הולצקנד יצחק

 12/09/1984הולצקנראורי

סופר שושנה

 18/07/1999סופר שלמה

1/18858

כולקובשטיין יוו  11/11/1999בולקובשטיין מלכה

1/18775

הימן מרים

 24/05/2000הימן נעם

1/18859

הולצקנר זלדה

 01/01/1998הולצקנראורי

1/18776

שטיינברג צבי

 16/05/1998יוחאי אטל

1/18860

קורלנד חיים

 22/11/1990פידהורץרבקה

1/18863

אבני קלמן

 09/02/1989מרינציק שושנה

1/18777

גולוגוב טובה

 05/08/1999אשכנזי נירה

1/18778

ורטינסקי רוזה

1/18780

עגמי סלים

 12/05/1999ורטינסקי בורים אי’ 1/18866
 01/03/2000עג־מי חיים אליהו
1/18867

1/18782

משאל סלימה

 08/11/1991משאל רקטור

4914

1/18868

לייבוביץ מלבינ

 29/05/1991פייערמרים

לייבוביץ שמוא׳  11/03/2000פייער מריס
פליישר מרים

 29/06/2000פלד צבי

ילקוט הפרסומים  ,4922כ' באלול

התש״ס20.9.2000 ,

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,דחי אידלסון
(המשף
מס-
תיק

תאריך
הפטירה

,13

תל אביב

W

תיק

׳שם המנוח/ה

תאריך
1זפטירה

שם המבקש/ת

1/18685

וינשטין אשר

 14/06/1999וינשטיין פרידה

1/18687

רוטשטין חלה

 26/05/2000גדסי מרים

1/18688

כהן מתתיה

 05/10/1999כהן מאיר

1/18689

יוננרמן רבקה

 04/05/2000יוננרמן מרטין

1/18690

פלדמן אוה

 25/03/2000קאופמן אנדי

1/18692

אדיב עזרא

 11/03/1999אדיב מיטה

1/18878

מיידנברג רס

 21/06/2000מיידנכרג ירחמיאל

1/18694

יונה ויולט

 21/01/1992יונה שאול

1/18881

פנירי יוסף
שרון רשל

 24/03/1999פנירי גוליט
 18/05/2000שרון אליהו

1/18695

בס אברהם

1/18696

פרידמן לובוב

 01/12/1997חאווס ולנטינה
 26/05/2000גרוזובסקי ג׳יניה

1/18697

בליין דוד

 26/04/1986בליין־ יקותיאל

1/18698

בס אטיה

 17/05/2000חאווס ולנטינה

1/18701

שוחטמן סימא

 17/01/1991שוחטמן אפרים

1/18702

קרן מוזס

 24/05/2000קרן יוסי

1/18705

פינקלברג זלטה

 09/02/2000לוין אולג

1/18708

חכים רחל
קלקה יוסף

 31/12/1999חכים מאיר

1/18713

רוזנפלד אליהו

1/18715

גוטפרוינד לזר א  26/04/2000גרה יהודית

1/18716

שכטר משה

 28/03/1999ניב יהודית

1/18717

ויניצקי משה

 29/10/1996כרמל אריה

1/18718

מנדובסקי מרדב  14/05/2000מנדובסקי לילי

1/18719

גרמן דינה

 21/12/1999גרמן דן

1/18722

צברי רצון

 24/07/1997צברי שולמית

1/18725

בש נינט

 03/05/2000באש רפאל

1/18730

שמעתי שמואל

 31/08/1993שמעי יוחנן

1/18731

קופר גניה

 10/06/2000לייבוביץ דוד

שם המנוזז/ה

שם המבקש/ת

ירושות
1/18870

1/18871
1/18873

1/18879

1/18882

1/18884
1/18886
1/18887
1/18888
1/18896
1/18898
1/18899

גרנצרסקי צבי ר  29/06/1997גרנצרסקי בינה
 12/08/1973וולוביץ צבי
יולוביץ לאה
 29/06/2000סולומון יהודית
סולומון חנן

 09/05/2000חנין שולמית
חנין דוד
טרמלטאוב בדל  27/01/1981מרטלמאוב פאולה
 23/12/1999לנדר חיים
לנדר עליזה
 20/04/2000טאו מריס
טאו מנחם
 10/01/2000בן צבי בנימין דב

הוכמן אסתר
נחושתן יעקב ש  01/12/1994נחושתן שמואל
 16/01/2000אביגד שלום
אביגד חנה
 25/05/2000הורביץ קורידהנכו־מ
הורביץ זאב

 07/07/2000נחמני מטילדה

1/18900

נרגי אליעזר

1/18902

 06/09/1995כץ עמירם
כץ אסתר
מרקובסקי פולר  02/05/2000מאור פנחס
שטראוס ליזר  31/03/1966שטראוס פרידה
 09/07/1999לוי רות
לוי ניסן

1/18904

1/18907
1/18908

1/18909

לוי לאה
קריקב מרים

 22/07/1995לוי רות
 21/10/1994בן אדרת חן

2/11546

בלן לילי

 10/12/1998בו-דודגוטה

4/18051

גולדשטיין סשה  11/05/2000רביב לאה

1/18911

צוואות

1/18634

טלמון משה

 26/01/1997סלמון בנימיו

1/18635

טלמון בלה

 17/01/2000טלמון בנימין

1/18637

מלאכי יונה

 11/11/1996מלאכי משה

1/18642

לוינסון שרה

 10/01/2000רגב גדעון

1/18643

הרגוב טובה

 20/04/2000ארגוב ראובן

1/18644

תנעמי דבורה

 05/05/2000חשדי ליאורה

1/18646

אורן טלימה

 09/02/1999אורן יצחק

1/18650

כהן אברהם

 02/04/2000כהן מרדכי

1/18652

חמלניק גילה

 01/07/2000תמלניק רפאל

1/18654

ספקטור אילנה

 04/07/2000ספקטור בועז

1/18659

 06/07/2000ברון אשר
אטיאס בללה
אניספלד שרה  27/04/2000 0בן זאב עדינה

1/18662

סימקוב מיכאל

 24/05/2000סימקוב חסיה

1/18666

פרייל לידיה

 05/07/2000בר נעמי

1/18668

לייזררביץ משה  15/06/2000אלש יוסף

1/18661

1/18670

סקס במי

 13/09/1998אווה

1/18679

זערור מתוקה

 29/05/2000גולן פנינה

ילקוט הפרסומים  ,4922ב ,באלול התש״ם,

20.9.2000

1/18709

 06/07/2000קלקה בצלאל
 10/10/1999רוזנפלד אלקה

1/18733

קצנשטיין הנס מ  27/05/2000גלעד איתן

1/18735

לודביצקי הנריל׳  07/07/2000אסמן נחמן

1/18737

רוזנבלט מרי

 10/06/2000רוזנבלט ארנון

1/18738

ורבין אהרן

 22/05/2000ורבי! מאירה

1/18740

גרינבוים דוד

 25/05/2000גרינבאם צילה

1/18745

לוינסון משה

 03/06/2000לוינסון רעיסה

1/18747

קמיל דבורה

 06/05/2000שגיא קמיל שלומית מנו

1/18748

קטן רימה

 11/06/1999קטן יעקב

1/18749

מלינק לוסיה

 19/05/2000מלינק גיורג׳

1/18750

קטן אהרן

1/18752

נחודקין שושנה

 06/07/2000קטן יעקב
 28/05/2000ברזיו דינה

1/18753

נחודקין הרצל

 22/05/1998ברזיו דינה

1/18754

מוכתר סביחה
אוחיון דוד

 19/05/2000מוכתר אברהם
 21/07/1998כחונאוחיוח יפה

1/18755
1/18756

יצחק יוסף יצח?  30/07/1991יוסף יוסף

1/18757

יוסף מרסל

1/18758

אופצינסקי יחזל  20/06/2000גרובר בת שבע

1/18759

1/18761

 26/09/1999יוסף יוסף

גיצמן שמואל ה  28/11/1995טרנר עדנה
גיצמן שושנה

 19/09/1999טרנד עדנה

4915

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון
(המשף
מס-
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

,13

תל אביב

שם המבקש/ת

צוואות

מס*
תיק
1/18848

גולדמן מיכאל

1/18852

קוסטה אסתר

 03/10/1998מאיר נורית

1/18854

ארנון אברהם

 18/05/2000אהלפז יהושוע ישו

1/18856

כץ מישו

1/18861

סומרו׳ מרדכיומו  30/05/1999ביינס דיאן

1/18864

וכטר מוביאש

 12/07/2000קנטור נתן

1/18865

שיף חיים

 24/06/2000שיף דב

1/18869

רבינוביץ גינדה

 12/05/1992רבינוביץ פליקס

1/18872

אריאל מאיר

 31/05/2000כץןאריאל) תלמה

ודדי אלכסנדר

 09/07/2000רון רותי

1/18875

ביטון יוסף

 07/03/1996ביטון אסתר

1/18876

גלייס אלכסנדר

 01/02/1999גלייס ונדה

1/18877

רטר מאיר

1/18880

מיסקיואהרן

 04/07/2000קרניבסקי אסתר רחל
 18/06/2000מיסקין אדים

1/18883

וקסמן תנה

 30/09/1999זליק לריסה

1/18885

וידרוביץ גרשון

 29/04/1998זדרוביץ מלכה

1/18889

בן חמו עליזה

 30/05/2000בן תמו אלברס

1/18890

ירון אסתר

 20/06/2000ירוו יצחק

1/18891

ירון משה

 03/06/2000ירון יצחק

1/18892

קיססר יונה

 30/05/2000קפלן שרה

1/18893

טפליצקי וילי

 04/04/2000טפליצקי לילי

1/18894

תגר יונה

 10/07/2000גברא יצחק

1/18895

אברמוב אברהם  24/02/2000אברמוב דורה
קליימן אמה
 12/08/1999קליימן יהודה

1/18901

פנתס יהודה

 25/05/2000שמיינר מיכל

1/18903

ליס ין

 04/06/2000קירשטיין איחה

1/18762

לאמי מזל

1/18765

לאמי אורי

 22/02/1999לאמי עמנואל

1/18769

ואשף יוסרא

 04/07/1999סאמיה יחיא

1/18772

סלה רחל

 03/10/1988סלה אסתר

1/18773

יצתקי דוד

 22/05/2000יצתקי זהבה

1/18779

סמושקין ישראל  11/05/1988סמושקין זיאמהנדוד)
1/18874
 21/06/2000שחר אהובה
מיזנר משה

1/18781
1/18785

רומנוב ליובה

1/18786

קידר יגיב

 05/02/1998קידר דינה

1/18787

שטיינר קורט
פרידנברג ישרא’  10/03/1999פירדנברג שרה
 28/05/2000שירן תחיה
הלני חנה
אתגר הנרייטה  12/07/2000אתגר לילאנה יוכ

1/18789
1/18790

1/18793

 26/02/2000שמיינר אודי

1/18794

נגר שרה

 02/03/2000נגר שולמית

1/18798

בינדר פנחס

 21/06/2000מירון מלכה

1/18800

רדזינסקה פליציו  07/12/1997רדזינסקי מציסלב

4/17745

מלכיור פרידמ ל  12/05/2000זיידמן פרידה

1/18804

בנימין דן

 07/04/1998בנימין אלישבע

1/18805

רוזנמן פנינה

 29/06/2000ויינר בהירה

1/18809

שמש יצחק

 02/07/2000שמש מרדכי

1/18810

אלינזון בוריס

 03/02/2000אלינזון במי

1/18812

שבתי עזיזה

 20/05/2000פרג -שבתאי

1/18815

 11/05/2000בן שתר ורדה
פרס יוכבד
גולדנברג אסתרה  25/05/2000גולדנברג מאיר

1/18813

קמיל אסתר

 21/05/2000צל ציון לאה

1/18818

פרנק קלרה

 29/03/2000סטפן פרנק אשר

1/18819

צ־יגנסקי בסיה

 05/05/2000צייגנסקי ליליה

1/18821

שבש מיקלוש

 19/11/1998שבש אירין

1/18822

בלבול יצחק
מזרחי ויקטוריה

 30/06/2000גבאי בלנש
 19/05/2000בר ג׳וסם

1/18816

1/18823
1/18826

תגר איגנץ

1/18829

גורפינקל נתמה

 07/06/2000רודדיג אטי

1/18830

אמכר עליזה

 12/05/2000אמבר שלמה סלמן

1/18831

נחמקין יוסף

 10/07/2000נחמקין רתל

1/18834

מיודובניק רפאל  21/09/1996מיודובניק דוניה
 01/02/1999עסיס שושנה
עסיס מרים

1/18835

יחזקאל תורי מרס  22/04/2000יחזקאל חורי יתזקא

 10/08/1999צולכו רחל

1/18840

מולכו ניסיס

1/18841

פרנק מיכאל מרט  25/12/1999פרנק מתילדה
דונקלמן אלישר  19/03/2000דונקלמן יעקב

1/18846
1/18847

4916

גולדמן רבקה

1/18897

כץ לילי

28/05/2000

 1/18905כהן שמואל

 24/04/2000כהן אסתר

 1/18906תלמי אלון

 06/07/2000עילם ידין

 1/18910ריקלין סמיון

11/06/2000

 1/18912שוסלנד יוסף

 23/02/1999שוטלנד אלכסנדר

מייזלין יוסף

 1/18913ברומברס אליע ' 19/05/2000ברעם אבי

ירושות וצוואות
1/18671

הלפרין פרץ

 18/12/1998הלפרין אסתר

שמיר שרתה

14/07/2000

1/18832

שם המבקש/ת

 01/06/2000גולדמן יוסף

 29/01/1999לאמי עמנואל

 24/06/2000פולוקשט יבגניה

שם המגוה/ה

תאריך
המדדה

 03/08/1998גולדמן יוסף

יוסף זילביגר ,רשם
הרשם לעגיני יוזשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקת

w
תיק

שם הססה/ה

תאריך
המחיה

,2

חיפה

שם המבקש/ת

ירושות
1/6656

טבול מסעה־

 04/04/2000סל יחיאל

1/6657

ביטון עיישה

 18/01/2000ביטון מרדכי

1/6659

אוסטרייכר שגיא  04/03/2000אוסטוייכר שרה

ילקוט הפרסומים  ,4922כ -באלול

התש״ס20.9.2000 ,

הרשם לעגיגי יחשה בחיפה ,דוו חסן שוקה
(הנושף
מס׳

תיק

שם המנות/ה

תאריך
הפטירה

,2

היפה

שם וזמבקש/ת

מס׳
תיק
1/6667

שם המנרח/ה

קליינר מאיר

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

 27/08/1999קליינר אהרון

1/6670

דללי סלטנט

 01/07/2000מועלמי טוטשמ קובאד

1/6676

דוד סודה-בתיה

 21/04/2000קמינסקי טטיאנה

1/6662

אוחיון פלורי

 02/06/1998בנפוסי מורן

1/6677

המורי אמנון יהו  29/04/2000הטורי מירית

1/6663

אוחיון חנניה

 01/06/2000בנפוסי מורן

1/6678

איסטריק אליהו  14/04/2000איסטריק יהודית

1/6665

ירושות

ה ירש ל ווזה

 12/12/1997רייכר רבקה

1/6680

שורץ שלמה

 21/05/2000שוורץ תמו

1/6666

עדי רוחמה

 10/11/1999אדר קהילה

1/6681

קרבציק יוסף

 12/04/1998קרבציק מרים

1 /6668

 25/11/1997שטיינברג אריאל

אמזלג נילברט
בניאגוייב בניאגו  01/11/1999בניאגוייב חיביט
 07/06/2000פלדמן צבי
פלדמן גדליה

1/6684

בלוחנגרטן שדה  24/05/2000קרויטור אלכסנדר
 06/12/1999פריסטדוד
פריסט ליבה

1/6686

1/6672

סוקוליק ויקטור

 29/06/2000סוקוליק ילנה

1/6690

מנטל צלינה
תנוך יהודה

 20/05/2000לנגהולץ שולמית
 03/07/2000תנוך רינה

1/6673

עבד רבו מוחמר

 23/05/2000עבד רבו ספיה

1/6691

קופל קופל

 30/03/2000קופל אריה

1/6674

בן ארי יהודית

 17/12/1993כן ארח שלומי

1/6692

ביסמוט מוי

 26/07/1995ביסמוט קלוד

1/6675

מירון אילנה
דדיהן אלי

 31/05/2000מיוון עדן

1/6693

 13/09/1999דויהן ובקה

1/6698

ביסמוט מכלוף ר  20/02/1997ביסמוט קלוד
קטן סילביה
 27/07/2000ארוציס אברהם

1/6682

מנינגר סימה
אשכנזי אפרים

 31/05/2000מזרחי טובה

1/6699

1/6687

מנשרוב אהוד

 06/11/1999דהן דליה
 30/03/1998מנשרוב איסטרלין

1/6700

סימנר שוה .
 01/12/1996שינבלום מרים אתקה
נוסכאום דוד דזי  10/05/2000לירה נוסבאוס

1/6705

זייטל בתיה

 07/07/2000פלור הניה

1/6706

שבטו שלמה

 16/04/2000שכטראטי

1/6707

ואבאני תוסין

 29/06/1999ראבניויה

1/6710

פוצו אלכסנדו  23/02/1996בריק סווטלנה

1/6669

1/6671

1/6679

1/6683

1/6688
2/2609
1/6689

 19/06/2000רז חנן
רוזנבלט סמו
צחויראשוילי תנה  10/05/1999צח לואיזה
 27/06/2000לנדור מיכל
לנדור דניאל
 13/05/2000דוניאץ טאופילה
דוניאץ אברהם

1/6685

1/6711

ליכמניס סוול

 22/05/2000ליכמןנח

אדרי קמילה

 13/07/2000אדרי אלי

1/6714

בוקליס חיה

 11/02/1999בדקלים דב

1/6696

אבו סמרה נג׳יב

 02/10/1996אבו סמרה נאיף

1/6715

בוקליס פייבל

 18/07/2000ברקליסדב

1/6697

מנינגר ליבה

 07/08/1973מזרחי טובה

1/6716

פלווק מווי

 27/06/2000פלורק רוז

1/6701

 28/01/1999מצרפי ירדנה

1/6717

מצרפי אריאל
שנפלד אביבה רה  21/06/2000שנפלד סמי
1/6722
 21/06/2000שנפלד סמי
שנפלד ראובן
דסידריו קוהן קסנ  20/05/1999קוהן מחם איבוליה 1/6723

זולטן יוסף

 13/07/2000זולטויריב

1/6721

פישמן יוסף

 20/06/2000פישמן סטלה יפה

טופו גיטלה

 27/06/2000טופרדוריאל

הבט שמואל

 15/06/2000ברוך אלעד

1/6726

ובסקיוכקה

 10/07/2000וולרטובה

1/6694

1/6695

1/6702
1/6703

1/6704
1/6708

קריסטל מרים

 27/07/1993קריסטל אליעזר

1/6709

ביטון יהודה

 07/04/2000ביטון מזל

1/6712

שמלה וויקטוריה  12/06/2000שמלה יוסף

1/6713

גרוכר נתן

 27/01/1983בן עמי שולמית

1/6718

אודיז משהי

 07/01/2000אודיז יפה

1/6719

ביניש גולדה

 08/04/1999ביניש יחזקאל

1/6720

ביניש נתן

 18/06/2000ביניש יחזקאל
 26/01/2000שלאיין אלכס

1/6724

שלאין חן

1/6725

נגי סטבן אשר

 19/03/1995לוי חוה

לבנה בו עוז ,רשם
הרשם לעניגי יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר בג ,באו שבע
מגד
תיק

שם המנוח/ה

תאתך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
בלגוו חיה

 01/06/2000בלגור יעקב

1/2505

מוצפי שולמית

 22/02/2000מוצפי עזרא

3/5386

קרוסר אהרן

 03/03/2000כץ מיכל

2/2506

סבת ינום

 04/07/2000סבת עישה

1/6658

ח׳ורי סובתיה

 03/01/1988תווי מוניר

1/2507

זגוט יעקב

 18/05/2000זגוטליודמילה

1/6660

בלום רחל

 01/07/2000לוין אולגה

1/2508

ולקוביסקי חיים

 02/05/2000ולקוביסקייפה

1/6661

■פרוכט מנדל

 16/05/2000פווכט תנה

1/2510

היינה אניסה

 11/09/1998היינה יהושע

1/6664

אינגל יהושע אוו

צוואות

11/07/2000

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

אינגל ווקסנה

20.9.2000

1/2503

1/2511

פליט מלכה

 30/05/2000פליט ראובן

4917

הרשם לעניני ירושה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר
(המשף
מס׳
תיק

תאריך
הפטירה

,33

באר שבע

W

שם הבעוח/ה

תיק

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/1761

פרקש ליביוש
 14/12/1999פרקש אירנה
פולוביאן יהודה  18/07/1985פולויאן ששון
פולויאן שמעון  14/07/1968פולויאן ששון

1/2512

כהן ראובן

 07/06/2000מוסקוביץ כהן רודי׳

1/1767

ווקסטין מריו מש  29/03/2000ווקסטין אריאל

1/2514

אליהו בנימין

 13/06/2000אליהו זוהרה

1/1768

תורג׳מן גבריאל  21/07/1998תורג־מן גאולה

1/2515

עבדי אליהו

 18/12/1999עבאדי מאיר

1/1770

בלובשטיין ננדוד  11/03/1999ויינברגר אגנס

1/2516

בריבי מיכל

 02/11/1999בריבי עמוס

1/1771

בלובשטיין יבה

1/2517

בימבי אפרים

 02/08/1999וויסלאה

צוואות

1/2518

קולביאנסקי רוו  24/09/1996קולביאנסקי ולדימיו
מטבויצ׳וק ולרי  26/01/2000מטבויצ־וק מרינה

שם המטח/ה

שם המבקש/ת

1/1764

ירושות

1/2519

1/1765

 07/06/2000ויינברגר אגנס

1/1748

קיי פני

 12/03/2000גפן מריון אנט

1/1749

דניאל אברהם

 10/07/2000דניאל ויסיט

1/2520

בוקבוזה משה

 28/06/2000בוקובזה מזל

1/1750

1/2521

שריקי סימון

אבראהימאנמון  16/05/2000אברהים נביל

 03/01/1996שריקי רחל

1/1754

השולמייאיר

1/2523

סרוסי רחל

 22/06/1998דגן גרציה

1/1762

קונקין שיפרה

1/2524

טרליוק בוריס

 22/02/1999טרליוק בנימין

1/1763

גולדשמידט קורב  30/05/2000ופאלי עטרי

 19/06/2000שולמי יעקב
 16/06/1998אייזיקוב גלינה

1/2525

אזולאי נסים

 29/05/2000ביטון בוז שבע

1/1766

סומן יעקב

 02/01/1987שושן שמעון

1/2526

בןעזראשרל

1/2529

 12/01/2000שמואלי לידיה
 11/05/1999כהן סולמו!

1/1769

נג־אר ורדה

 25/07/1999קזמוז ג׳ורג־

כהוקוטי
צייטלין זינאידה  11/05/1998אזר תנה
 13/05/1998אילו ג־קי
אלו חביבה

1/2531

1/2532

לבנה בו עוז ,רשם

צוואות
1/2509

טפליצקי ביילה  11/07/1996צירניאבסקי שרה
נחמיאסדוד
 21/04/2000נחמיאס שושנה

1/2504

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

1/2513

קורצרזיעקב

 06/05/2000קורצרז זקלינה

1/2522

לחון אברהם

 03/02/1997עוזיאל דבקה

תיק אזרחי

1/2527

אזולאי דוד

 02/02/1999אזולאי אלברט

בענין פקודת החברות [נוסח הרש],

התשמ־ג,1983-

1/2528

אזולאי רחל

 16703/1995אזולאי אלברט

ובענין פירוק חברת אמין חקלאות ופיתוח בע״מ,

1/2530

סולטן אסתל סייי  11/06/2000שפלר לורנה

שושנת אנקור-שניר ,רשם
הרשם לעניני ירושה 1בגערת ,רת׳ גלבוע
W

תיק

שם המט־ח/ה

תאריך
הפטירה

,9

נערת

שם המבקש/ת

ירושות
1/1751

דישון נחמיה

 06/05/2000דישון אירן

1/1752

כרמון רן

 20/12/1999כדשן דנה

1/1753

איליזירוב סוניה  07/05/2000איליזירוב סעדיה
 12/11/1991אדרי עמרם ציפורה
סמה עמרם

1/1755
1/1756

ריזק עאוני

 02/07/2000ריזק עבלא

1/1757

עבוד פדה

 13/12/1986עבוד סאלח

1/1758

גדיר מוסמפא

 21/06/1996גדיד לוטפיה

1/1759

חמד עואד

 14/05/2000חמד עמאד

1/1760

רזניק סופיה

 29/12/1999חניק אלנה

4918

בבית המשפט המחוזי בירושלים
203/99

והמבקש :שלמה אבראני ,ע״י ב״כ עו״ר דורון לנגה,
מרח־ רמב״ן  ,32ירושלים .92280
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.1999הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.10.2000בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.18.10.2000

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון לנגה ,עו״ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,4922כ־ באלול התש־ס,

20.9.2000

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

תיק אזרחי

6276/2000

6290/2000

בענין פקודת החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו,

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת רונרה מט בע״מ ,ח״פ 65265-3ו 

ובענין פירוק חברת נר מתפרות בע״מ,

ו ,5

והמבקשים :גרצמן נליה ואחרים ,ע״י ב״ב עו״ד אשר
קרוש ,מרח ,הראשונים  ,27ת״ד  ,6303אשרור  ,77162טלי

והמבקשת :סונול דרום בע־מ ,ח״פ  ,51-255531-9ע־י
ב״ב עו״ד בנימין ירושלמי ,מרח ,אבן גבירול  ,68תל אביב
0 ,64952ל'  ,03-6952425פקס .03-6916510

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.8.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.11.2000בשעה .14.00

נמסרת בזה הורעה ,בי ביום  14.8.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  8.11.2000בשעה .14.00

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו • בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,דשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 12.00ביום .30.10.2000

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .1.11.2000

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

.08-8526262

בנימין ירושלמי ,עו״ד
בא כוח המבקשת

אשר .קרוש ,עו״ר
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

6281/2000

התשמ״ג,1983-

הודעה לפי חוק הצהרות מתת,
התשל״ת1978-
בבית המשפט לעניני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז

ובענין פירוק חברת פרסום דרור (משה דרור) בע־מ,
ח״פ

,51-116084 - 8

תיק עד
בענין חוק הצהרות מוות,

והמבקשים :אטלס ירון והראל שונטל ,ע״י ב״ב עו״ד ד,
אזוגי ו/או א' קזיוף ו/או א' כהן ו/או ס ,אזוגי-קלנג ו/או נ,
גולן ו/או א' אבירור ו/או ח' מיכאל מ■ חביה ו/או ג־ אזוגי-
אור ו/או א' מור ו/או ר ,עמרם ו/או ר ,בן־שמואל ו/או מ,
גבאי ו/או ר ,גבאי ,מרח׳ הרצל  ,1אשדוד  ,77385טל•
 ,08- 8662662פק.08-8662663 0
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.8.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  8.11.2000בשעה .14.00

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.22.10.2000

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רווית גבאי ,עו״ד
באת כוח המבקשים
ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

ובענין הצהרת
המפורטים להלן:

מותם

1320/2000

התשל״ח1978-

של

נספי

שנות

השואה

והמבקש :לוזובסקי חיים ,ע״י ב״ב אברהם הופרט ,מרח׳
דבוטינסקי  ,155בית נח ,רמת גן ,טלי  ,03-6138182פקס
.03-6134554

להווי ידוע בי המבקש פנה אל בית המשפט לעניני
משפחה ברמת גן בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות
השואה המפורטים להלן ,שנעלמו בשנת  ,1942בנסיבות
הנותנות יסור מספיק לשער שמתו עקב רדיפות גזעניות ,וכי
בית המשפט ירון בבקשה בחלוף המועד להתנגדות.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
( )1בלופשטיין אלי.
תאריך לידה :לא ידוע.
עיסוקו :סוחר קמח.

( )2בלופשטיין שייפה.
תאריך לידה :לא ידוע.
עיסוקה :עקרת בית.
( )3בלופשטיין ישראל.
תאריך לידה.1906 :
עיסוקו :סוחר.

4919

()4

צאצאי בלופשטיין ישראל.
תאריך לירה :לא ידוע.
עיסוקם :קטינים.

תאריך רישום:
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגורה חקלאית כללית.

()5

בלופשטיין רחל.
תאריך לירה:
עיסוקה :עקרת בית.

כ״ג באב התש״ס ( 24באוגוסט

()6

בלופשטיין בתיה.
תאריך לידה:
עיסוקה :תופרת.

()7

צאצאי בלופשטיין בתיה.
תאריך לירה :לא ידוע.
עיסוקם :קטינים.

()8

בלופשטיין רוזה.
תאריך לידה:
עיסוקה :עקרת בית.

()9

צאצאי בלופשטיין רוזה.
תאריך לירה :לא ידוע.
עיסוקם :קטינים.

.24.8.2000

.1920

)2000

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

.1909

הודעה על שינוי שם
השם הקורם :אלקום אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
השם החדש :אלכם פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס ,האגורה.57-003708-5 :
ב״ג באב התש״ס ( 24באוגוסט

.1913

()10

בלופשטיין גניה.
תאריך לידה:
עיסוקה :עקרת בית.

()11

בלופשטיין וולובול (כלכל).
תאריך לירה.1910 :
עיסוקו :סוחר עצים.

()12

צאצאי בלופשטיין וולובל.
תאריך לידה :לא ידוע.
עיסוקם :קטינים.

()13

בלופשטיין משה.
תאריך לידה:
עיסוקו :פועל.

()14

בלופשטיין שי ישעיהו.
תאריך לידה.1904 :
עיסוקו :בעל מכולת.

)2000

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים

.1916

לפי חוק האפוטרופוס הכללי,

התשל״ח1978-

בהתאם לתקנה (12ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי
(סדרי דין וביצוע) ,התשל״ח ,1978-אני מודיע בזה ,בי
בהתאם לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי
לנהל את הנכסים העזובים השייכים לבעלים המפורטים
ברשימה שלהלן ,בלא צו ניהול.
תאריך ההחלטה :כיח באב התש״ס

(.)29.8.2000

מהות הנכס :בספים.

.1918

הבעלים:

המנוח ציון יצחק בן משה ,ת־ז

;008434763

המנוחה בוירסקיס ברטה בת מיכאל ,ת־ז

המנוח תורן אליעזר בן הרש ,ת־ז

;065861304

מקום לידתם של הנספים :לובומל.

המנוחה סרבול קלרה בת לזר ,ת־ז

מקום מגוריהם הרגיל :לובומל קובל ,רוסיה.

המנוחה קלינר מלבה בת יצחק ,ת־ז
המנוח בלייר ארוין בן אנדור ,ת־ז

אזרחותם :פולנית.

נראו בפעם האחרונה בשנת
בני המשפחה הקרובים ביותר :גיסם ,לוזובסקי חיים
(המבקש /מרח• עמק הברכה  ,40תל אביב.
.1942

אברהם הופרס
בא כוח המבקש

;007875313

;030702351

;069258507

;016431090

הנעדר מרק הרס (בעל דרבון צרפתי

;)LEO - 9896

הנעדר מוניק;
הנעדרת מגדלנה בלמס.
כ״ח באב התש׳ס ( 29באוגוסט

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

;316933852.

המנוחה זילברמן מריה בת ברנרר ,ת״ז
המנוחה אנסן סילביה ,ת״ז

;067868174

)2000

שמואל צוד
האפוטרופוס הכללי

הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודה:
שם האגורה :אחזקות זיקים אגודה שיתופית חקלאית
בע־מ.
מסי האגודה.57-003742-4 :
המען :קיבוץ זיקים ,ד״נ חוף אשקלון .79140
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הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי,

התשל״ח1978-

בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
דין וביצוע /התשל*ח ,1978-נמסרת בזה הודעה בי בכוונת

ילקוט הפרסומים  ,4922כי באלול התש״ס,

20.9.2000

האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו,
ברח ,חסן שוקרי  ,2חיפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ואת נימוקיו
בתוך שבועיים מיום פרסום הורעה זו.
נכסי עיזבונות:
עיזבון שפר אלנה בת דוד ,ת״ז

.048128714

נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

הנעדרת קופר דורה היורשת בעיזבון המנוח קופר ברנט.
נכסי יורשים בלתי ידועים:
יורשים בלתי ידועים היורשים  96/192חלקם בעיזבון המנוח
יגר ברנרר ,ת״ז .047737416

כ״ג באב התש״ס ( 24באוגוסט

)2000

לבנה בר עוז
סגן האפוטרופוס הכללי

הודעות מאת הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בחיפה

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9947/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עוסמאן סדיקה,
כפר ראמה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .384/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״ח בסיון התש״ס (.)21.6.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ז בתמוז התש״ס (.)19.7.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ו בתשרי התשס״א
( ,)25.10.2000בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,18.4.2001בשעה .12.00
,m 55841167

פר9973/
שם החייב ,תיאורו ומענו :קרביץ עמירם ,ת״ז  ,50562511איש
מכירות ,רח׳ ש״י עגנון  ,24/8נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .280/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״א בניסן התש״ס (.)16.4.2000
תאריך מתן צו כינוס :י' באייר התש״ס (.)15.5.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ו באלול התש״ס
( ,)26.9.2000בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,29.10.2000בשעה .9.40
פר9974/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גרבר משה ,ת״ז  ,50770676מפעיל
זיקוקין ,קיבוץ דליה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .281/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״א בניסן התש״ס (.)16.4.2000
תאריך מתן צו כינוס :י' באייר התש״ס (.)15.5.2000

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ו באלול התש״ס
( ,)26.9.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רה ,הסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט־ המחוזי בחיפה :יום  ,29.10.2000בשעה .9.15
פר9975/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מוזס רומי ,ת״ז  ,24348799מפעיל
מכונות ,רח׳ אתא  ,5קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .467/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתמוז התש״ס (.)31.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ח באב התש״ס (.)29.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח ,בחשון התשס״א
( ,)6.11.2000בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .9.00
פר9976/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ח׳ורי מתרי ,ת״ז  ,23219223פקיד
קבלה ,הר סינאי ,אילת.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .476/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתמוז התש״ס (.)31.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ט באב התש״ס (.)30.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט ,בחשון התשס״א
( ,)7.11.2000בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,23.5.2001בשעה .10.00
פר9977/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רבינוביץ עמיצור ,ת״ז
ד״נ מנשה ,מושב מי עמי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .477/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״ג באב התש״ס (.)14.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ח באב התש״ס (.)29.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט ,בחשון התשס״א
( ,)7.11.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .10.00
,3058831

פר9978/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עואר טלאל ,ת״ז
טמרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .478/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״ג באב התש״ס (.)14.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ח באב התש״ס (.)29.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט ,בחשון התשס״א
( ,)7.11.2000בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/אר מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .9.30
,58520412

פר9979/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבריק אבראהים ,ת״ז
עסק בעבודות מזדמנות בבנין ,אבו סנאן.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .482/2000

,20893491
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תאריך הגשת הבקשה :וי באב התש־ס
תאריך מתן צו כינוס :כ״ט באב התש״ס
היום והמקום לאסיפה ראשונה :יי בחשון התשס״א
( 1.2000ו ,)8.בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,23.5.2001בשעה .9.30
(.)7.8.2000

(.)30.8.2000

פר9980/
שם החייבת1 ,תיאורה ומענה :פז מיכל ,ת״ז 2227922ו ,סוכנת
מבירות ,דחי קפלן  ,33נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .486/2000
תאריך הגשת הבקשה :בי באב התש׳ס (.)21.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ט באב התש־ס (.)30.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :יי בחשון התשסייא
( ,)8.11.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,23.5.2001בשעה .9.00
פר9981/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פז יחיאל ,ת־ז  ,51772663סוכן
מבירות ,רח׳ קפלן  ,33נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .487/2000
תאריך הגשת הבקשה :כי באב התש״ס (.)21.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ*ח באב התש־ס (.)29.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :יי בחשון התשס״א
( X8.11.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .11.30

פד9982/
שם החייב ,תיאורו ומענו :חלבי רבאח ,ת״ז  ,53762738דחי  3ו
 ,23דלית אל כרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .490/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״א באב התש־ס (.)22.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ־ט באב התש״ס (.)30.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :יי בחשון התשס־א
( ,)8.11.2000בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .12.00
פר9983/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ורסנו חנה ,ת־ז  ,23524929שבי
עמידר  ,70טירת הכרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .491/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ־ב באב התש־ס (.)23.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ־ח באב התש־ס (.)29.8.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״א בחשון התשס״א
( ,)9.11.2000בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,16.5.2001בשעה .10.30

4922

הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון
n ,9279/1D״K 1133/1997

אהובה,

ת״ז

שם החייבת ,תיאורה ומענה :שויאשה
 ,56243355רח׳ השבעה  ,44/2קרית אתא.
שם הנאמן ומענו :הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה.
סוג דיבידנד :רגיל.

הודעה על ביטול צו כינוס
פך9548/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מלמד יהודה ,ת״ז  ,8580409שליח,
רח׳ חפץ חיים  ,21קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .315/1999
תאריך מתן צו כינוס.1.8.1999 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :כ״ה בסיון התש״ס (.)28.6.2000

כ״ז באב התש״ס ( 28באוגוסט

)2000

לבנה בר עוז
סגן הכונס הרשמי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

הודעה על כוונה להבריז על חלוקת דיבידנד
ראשון
פר ,6633/פר ,6634/מסי
תיקי פש״ר
שמות החייבים ,תיאודם ומענם :בוסקילה יעקב ,ת״ז
 ,053982567בנאי; בוסקילה ציפורה ,ת״ז ,057837296
עקרת בית  -מרח׳ ניסנית  ,238/1ת״ד  ,7146אשקלון.
שם הנאמן ומענו :הכונס הרשמי ,שרי שז־ר  ,33בית נועם,
באר שבע.
סוג הדיבידנד :דין קדימה (שכר עבודה).
268/00

5025/98 ,5024/98

הודעות בדבר מתן צווי כינוס נכסים
פר ,7041/מסי 260/00
שם החייבת ,תיאורה ומענה :שוורצשטיין ולדי,
 ,306269994מסגר ,רח׳ נאות הדר  ,353/2ירוחם .80500
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6275/00
תאריך הגשת הבקשה :אי באב התש״ס (.)2.8.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :בי באב התש־ס (.)3.8.2000
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ב״ד בתשרי
התשס״א ( ,)23.10.2000בשעה  ,9.00במשרדי הכונס
הרשמי ,שדי שז״ר  ,33בית נועם ,באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,1.2.2001בשעה  ,9.00בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.

ת״ז

פר ,7046/מסי 259/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :מלבה ראובן ,ת־ז
מסגר  -שביר ,רח׳ יוהנה ז׳בוטינסקי  ,60/8באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש־ר .6291/00
תאריך הגשת הבקשה :י״ד באב התש״ס (.)15.8.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.

,024125627

ילקוט הפרסומים  ,4922בי באלול התש־ס,

20.9.2000

תאריך מתן צר כינוס נכסים :י״ד באב התש״ס (.)15.8.2000
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ג* בחשון
התשס״א ( ,)1.11.2000בשעה  ,9.00במשרדי הכונס
הרשמי ,שד ,שז״ר  ,33בית נועם ,באר שבע.

מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,22.2.2001בשעה  ,9.00בבית המשפט המחוזי ,באר
’שבע.
כ:ג באב התש״ס ( 24באוגוסט

)2000

שושנה אנקור שניר
 .סגן.הכונס הרשמי

.הודעה לפי חוק העמותות

הודעה.מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה בי לאחר שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו העמותות שלהלן מפנקס
העמותות ,זולת אם יינתן טעם שלא לעשות כן :׳ ־

מס ,העמותה .

שם העמותה

58-000683-1

אגודה לידידות ישראל -שוויץ ירושלים

58-001690-5

גמ״ח אגודת עזרה וסעד ירושלים

58-002875-1

מאור התורה  -מרכז תורני בהרי יהודה

58-004144-0

בית כנסת "אהל יצחק" רמלה

58-006147-1

גמ״ח "זכרון ישכר דוב" ע״ש הרה״ח ר׳ בערל וואלער ז״ל וזוגתו מרת
. .
רחל תחי.,
החינוך התורני לירושלים והסביבה

58-006687-6

מרכז מוסדות ראדושיץ

58-006888-0

בית הספר התורני לבנות  -גילה

58-006889-8

בית הספר התורני לבנים  -גילה

58-007025-8

"מרכז מוסדות חסידי סלונים בני ברק"

58-007385-6

א .י .ה .ת( .אשה יראת ה׳ תתהלל)

58-013578-8

מילי  -בית אבות ליוצאי עדות המזרח

58-013963-2

מרכז רוחני ,ישיבת בית יצחק ע״ש ר ,יצחק סבח ,בית שאן

58-O1553O-7

מוסדות ריבניץ  -באר מים חיים  -ירושלים

58-015888-9

בית הכנסת חובבי ציון  -קרית נורדאו נתניה

58-016232-9

תורה  -וחסד  -ירושלים  -ע״ש מוהר״ן ברסלב

58-016329-3

הישיבה הגדולה שע״י מרכז התורה בבית חלקיה

58-017141-1

יד מזל

58-017529-7

בית -מדרש לאברכים  -בית זילכה ע״ש רבינו עבדאללה סומך זצ״ל

58-006305-5

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

20.9.2000

4923 ,

שם העמותה

מס ,העמותה
58-017760-8

בנץ שלם

58-017840-8

מוסדות קאשוי ירושלים

58-017962-0

האינטרנציונל הליברלי  -השלוחה הישראלית

58-018024-8

אחדות אחים

58-018254-1

ישיבת קדמת דוד

58-018421-6

ויאמר שאול

58-018493-5

פגי יחזקאל

58-018954-6

צליל אחר

58-018971-0

ישמח אהרון ע״ש ר ,אהרון סיאגי זצ״ל

58-019062-7

אולפנה תורנית לבנות  -מעלה אדומים

58-023737-8

בית כנסת עולי פרס ע״ש מרדכי הצדיק שיכון עמידר ,עכו

58-023880-6

בית הכנסת "סוכת שלום" ,גבעת אולגה

58-027289-0

שושלת רוז׳ין

58-027943-8

אור צדיקים ישמח

ב״ז באב התש״ס ( 28באוגוסט

<

-

)2000

עמירם בוגט
רשם העמותות

ילקוט הפרסומים  ,4922כ ,באלול התש״ס,

4924
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