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הודעה על היעדרות ראש הממשלה מן הארץ

הודעה על מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף  )1X0(41לחוק־יסור :הממשלה',
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  19לחוק האמור ,קבעה
הממשלה בי השר ישראל קיסר יכהן כממלא מקומו של
ראש הממשלה ושר הבטחון מיום ט״ז באב התשנ״ד (24
ביולי  )1994ער שובו של ראש הממשלה ושר הבטחון
לארץ.
ט״ז באב התשנ״ד
(חמ )3-57

(24

ביולי

)1994

שמואל הולנדר
מזכיר הממשלה

הודעה על קביעת ממלאי מקומם של שרים
לפי חוק־יסוד; הממשלה
בהתאם לסעיף  )1X0(41לחוק־יסור :הממשלה',
מודיעים בזה בי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה
בי -
()1

השר שמעון שטרית יכהן כממלא מקום שר החקלאות,
מיום י ,באב התשנ״ד ( 18ביולי  )1994ועד שובו של שר
החקלאות לארץ;

()2

השר ישראל קיסר יכהן כממלא מקום שר החוץ ,מיום
ט״ז באב התשנ״ד ( 24ביולי  )1994עד שובו של שר
החוץ לארץ;

()3

השר ישראל קיסר יכהן כממלא מקום שר התיירות,
מיום י״ג באב התשנ״ר ( 21ביולי  994ו) עד שובו של שר
התיירות לארץ.

ט״ז באב התשנ״ד
(חט )3-57

ביולי

(24

)1994

שמואל הולנדר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מזכיר הממשלה
לפי חוק־יסור :הממשלה
בהתאם לסעיף  )4x0(41לחוק־יסוד :הממשלה',
מודיעים בזה בי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף  38לחוק
האמור ,למנות את שמואל הולנרר למזכיר הממשלה,
במקומו של אליקים רובינשטיין.

ר באב התשנ״ד
<חמ )3-57
----------------’ ס״ח התשכ״ח ,עמי
(14

ביולי

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל,

4532

י״א באב התשנ״ר

(19

(חמ )3 -394
----------------’ ס״ח התש״ך ,עט׳
 2י״פ התשנ״ב ,עט,

ביולי

)1994

שמואל הולנדר
מזכיר הממשלה
.57

.2268

הודעה על מינוי מנהל הרשות לפיתוח הארץ
לפי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים),

התש״י1950-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (2א) לחוק רשות
הפיתוח (העברת נכסים) ,התש״י ,'1950-מינתה הממשלה
את עוזי ובסלר להיות מנהל הרשות לפיתוח הארץ ,במקום
מיכאל ורדי.2

ביולי

ט״ז באב התשנ״ר
(חט )3-1176
----------------ס״ח התש״י ,עט' .278
1
 2י״פ התשנ״ב ,עט.3140 ,
(24

)1994

שמואל הולנדר
מזכיר הממשלה

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

התשי״ט1959-

מודיעים בזה ,בי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות
המרינה (מינויים) ,התשי״ט ,'1959-מינתה הממשלה את
אפרים בהן לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לקליטת
העליה.
תוקף המינוי החל ביום ב ,בתמוז התשנ״ד

(29

ביוני

.)1994

י״ג באב התשנ״ד ( 21ביולי )1994
שמואל הולנדר
(חט )3-56
מזכיר הממשלה
----------------י ס״ח התשי״ט ,עט ;86 ,התשכ״ג ,עט.110 ,

הודעה בדבר הרבב הועדה הציבורית.
לפי חוק מימון מפלגות,

התשל״ג1973-

•

.226

התש״ך1960-

מודיעים בזה ,בי בהתאם לסעיף  )0(2לחוק מינהל
מקרקעי ישראל ,התש״ך ,'1960-מינתה הממשלה את עוזי
ובסלר להיות מנהל מינהל מקרקעי ישראל החל ביום ט,
באב התשנ״ד ( 17ביולי .)1994

יי״א באב התשנ״ר
(חמ )3-394
----------------י ס״ח התש״ך ,עמי

מודיעים בזה ,בי לפי סעיף  3לחוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש״ך ,'1960-החליטה הממשלה למנות את עוזי
וכסלר להיות חבר במועצת מקרקעי ישראל ולבטל את
מינויו של מיבאל ורדי בחבר המועצה.

)1994

יצחק רבין
ראש הממשלה

הודעה על מינוי מנהל מינהל מקרקעי ישראל

(19

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל,

התש״ך1960-

ביולי

)1994

שמואל הולנדר
מזכיר הממשלה
.57

בהתאם לסעיף 1א(א) לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג-
 ,’1973אני מודיע בזה כי הרבב הועדה הציבורית לפי סעיף
1א האמור הוא כדלקמן:
השופטת (בדימוס) שושנה נתניהו  -יושבת ראש;

פרופ׳ יעל ישי ,חברה בסגל האקדמי של מוסד
להשכלה גבוהה  -חברה;
יצחק ברמן  -חבר.
י״ט בתמוז התשנ״ד ( 28ביוני )1994
שבח וייס
<חמ )3-66
יושב ־ראש הכנסת
----------------’ ס״ח התשל״ג ,עט ;52 ,התשנ״ד ,עט׳ .114
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הורעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט[ .נוסח משולב],

התשמ״ר1984-

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב].,
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע על גמר כהונתו של רוד קציר,
שופט של בית משפט מחוזי ,עקב פרישתו לקיצבה ,ביום ד
באב התשנ״ר ( 15ביולי .)1994
ד׳ באב התשנ״ד
(חט )3-60
’

(12

ביולי

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

ס״ח התשמ״ד ,עמי

לפי חוק המקרקעין,

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי .סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את מרדכי אזולאי ,פקיר רישום
מבקר בלשבת רישום המקרקעין חיפה ,בסמכויות של רשם
מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

י' באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

ביולי

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

.198

הסמבה בסמכויות 'של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ו(ב) לחוק המקרקעין,
התשב״ט ,'1969-אני מסמיך את טובה בן סימון ,בוחנת
עסקאות במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ירושלים,
בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה
האמורה.
י׳ באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

ביולי

בתוקף סמכותי לפי 'סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את איריס רוגה. ,בוחנת
עסקאות במקרקעין בלשבת רישום המקרקעין באר״שבע,
בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה
האמורה:

י ,באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

ביולי

)1994

דור ליבאי
שר המשפטים

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

הסמבה בסמיכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק■ המקרקעין,

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי׳ לפי סעיף 6וו(ב) לחוק המקרקעין,
התשב״ט ,’1969-אני מסמיך את אילנה ירימי ,ברבה בהן ,רם
פורים ויצחק לוי ,בוחני עסקאות במקרקעין' בלשבת רישום
המקרקעין תל־אביב ,בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור
הפעולה של הלשכה האמורה.

י' באב התשנ״ר
<חמ

(■18

ביולי

)3-295

.

)1994

.

דוד ליבאי
שר המשפטים

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(1ב) לחוק המקרקעין,
התשב״ט ,,1969-י אני מסמיך את חנה ריבטמן ,בוחנת
עסקאות במקרקעין בלשבת  .רישום המקרקעין חיפה,
בסמכויות של .רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה
האמורה.

י' באב התשנ״ר
(חט )3-295

(18

ביולי

ס״ח התשכ״ט ,עט'

התשב״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי .סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,’1969-אני מסמיך את עופר אהרוני ,בוחן עסקאות
במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין חולון ,בסמכויות של
רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
י׳ באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

ביולי

)1994

 .דור ליבאי
שר המשפטים

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין

הסמבה בסמכמות של ירשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

התשכ״ט1969-

לפי חוק המקרקעין,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את אבנראקדם ,בוחן עסקאות
במקרקעין בלשבת רישום' המקרקעין' נתניה ,בסמכויות של
רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה...
י■ באב התשנ״ר
(חט )3-295

(18

ביולי

)1994

דוד ליבאי
שך המשפטים

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים
.259

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

התשב״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את תמר שמש ,עוזר■ ראשי
ס״ח התשב״ט ,עט׳

4.8.1994

התשכ״ט.1969-

.259

4533

מינוי ממלא מקום נציג שר המשפטים

לרשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין פתח־תקוה
ונתניה ,בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של
הלשכות האמורות.
י׳ באב התשנ״ר
(חט )3-295

(18

ביולי

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

י' באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

י׳ באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

)1994

דוד ליבאי
שר.המשפטים

הסמכה בסמכויות של רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין,

י״א באב התשנ״ד
(חט )3-7

מינוי נצינ ברשות רישוי מחוזית

י' באב התשנ״ד
(חט )3-295

(18

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א( )3לחוק התכנון והבניה,
התשב״ה ,'1965-אני ממנה את חנה לפין־הראל להיות
נציגתי ברשות רישוי מחוזית במחוז חיפה ,במקום אליהו
בר־חוק.
ר ,באב התשנ״ד
(חט )3-7

מינוי ממלא מקום נציג ברשות רישוי מחוזית
לפי חוק התכנון והבניה,

הסמבה בסמכויות של רשם המקרקעין
התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את ירדנה בשארי ,פקידה
מקצועית (רישום מקרקעין) בלשכת רישום המקרקעין
רחובות ,בסמכויות של רשם המקרקעין לאזור הפעולה של
הלשכה האמורה.

י׳ באב התשנ״ד
(חט )3-295
- --------------’ ס״ח התשכ״ט ,עט׳
(18

4534

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה ,'1965-אני ממנה את מרים ברוך להיות ממלאת
מקום נציגתי ברשות רישוי מחוזית במחוז חיפה.
ר ,באב התשנ״ר
(חט )3-7
______.
י ס״ח התשכ״ה ,ענד
(12

ביולי

)1994

דור ליבאי
שר המשפטים
.307

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד
התקשורת*

)1994

ביולי

(12

ביולי

)1994

דוד ליבאי
שר המשפטים

לפי חוק שידות המדינה (מינויים),

דוד ליכאי
שר המשפטים

לפי חוק המקרקעין,

התשכ״ה1965-

לפי חוק התכנון והבניה,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין',
התשכ״ט ,’1969-אני מסמיך את אבנר בשארי ,בוחן עסקאות
במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין רחובות ,בסמכויות של
רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
ביולי

(19

ביולי

)1994

דור ליבאי
שר המשפטים

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,’1969-אני מסמיך את ורד גרינברג ,פקידת הדרכה
מבקרת בלשבת רישום המקרקעין נצרת ,בסמכויות של רשם
מקרקעין לאחר הפעולה של הלשכה האמורה.

ביולי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א) לחוק התכנון והבניה,
התשב״ה 965-ו י ,אני ממנה את עמנואל נוה להיות ממלא
מקום נציגתי בוערה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.

התשכ״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(1ב) לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את.רונית גואז ,בוחנת עסקאות
במקרקעין בלשבת רישום המקרקעין פתח־תקוה ,בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

ביולי

לפי חוק התכנון והבניה,

התשב״ה1965-

)1994

דור ליבאי
שר המשפטים

התשי״ט1959-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק שירות המרינה
(מינויים) ,התשי״ט959-ו' ,ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המרינה ,אני מטילה על חיים חביב ,מנהל אגף פיקוח בזק
ודואר במשרד התקשורת ,את מילוי תפקיר המנהל הבללי
של משרד התקשורת מיום כ״ד בתמוז התשנ״ר ( 3ביולי
 )1994ער יום ה־ באב התשנ״ד (■ 13ביולי  )1994ער בכלל ,או
ער לשובו.של המנהל הכללי ,לפי המוקדם שביניהם.

כ״א בתמוז התשנ״ד
(חט )3-56

י
•

(30

ביוני

)1994

■'־

שולמית אלוני
שרת התקשורת

ס״ח התשי״ט ,עט׳ .86
קטע ההודעה בענין זה שפורסם בי״פ
 - 4188יימחק.

,4229

החשנ״ד ,עט,

.259

ילקוט הפרסומים  ,4236ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעה בדבר אישור מתן שירות נוסף של
רשות הדואר
לפי'חוק רשות הדואר,

 .״חייל״  -במשמעותו בסעיף ו לחוק השיפוט הצבאי,
התשט״י ;219557י ■
״יהודה ושומרון״  -במשמעותם בהגדרת "איזור" בחוק
להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון
וחבל עזה  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) ,התשכ״ז-

התשמ״ו1986-

בהתאם לסמכותה לפי סעיף  24לחוק רשות הדואר,
התשמ״ו( '1986-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכלכלה של
׳ ،הכנסת ,החליטה מועצת רשות הדואר בי רשות הדואר תיתן
בנוסף על השירותים 2שהיא נותנת לפי החוק ,שירות מטעם
המרינה של הפעלת מערבות מידע לציבור ,לצורך אלה:
()1

הפצת מידע על שירותים שנותנת המדינה לציבור;

()2

קבלת טפסים ומסמכים לשם קבלת שירותים
מהמרינה;
הגשת בקשות למשרדי הממשלה.

()3

ה؛ באב התשנ״ר

(13

ביולי

(חמ 961ו־)3

.’1967

תקפה של הסמבה זו ער יום י״ז בתמוז התשנ״ה
ביולי  )1995ובל עור מקבל ההסמכה מוצב לצורך ביצוע
התפקיד האמור.

(15

י״א באב התשנ״ד
(חט )3-598

)1994

שלום סעדון
י יושב ראש מועצת רשות הדואר

’

ס״ח התשמ״ו,
עמי  ,36עמי
י״פ התש״ן ,עמי

2
3

2

התשנ״א ,עמי

ו;12

התשנ״ר,

.307

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף" (soא )2xלחוק
העונשין ,התשל״ז ,'1977-מיניתי את הסוהרים ששמותיהם
מפורטים להלן כבאי כוחי ■בוערות השחרורים:
סגן גונדר חיים זוהר;
סגן גונדר אשר רוירוביץ;
רב בלאי קדושים מאיר;
רב בלאי הרוש חנניה;
רב בלאי יוסי רחמים;
כלאי יובל וינר.

מינוי
לפי פקודת המשטרה [נוסח חרש],

התשל״א1971-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח
חרש] ,התשל״א( '1971-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את
ראש אגף כח אדם במטה הארצי של משטרת ישראל
להשתמש בסמכויותיו של המפקח הכללי לפי סעיף 18
לפקודה לענין פרישת שוטר שאיננו קצין משטרה בכיר.

המינוי מיום כ״ה בשבט התשמ״ט
בטל לענין סעיף  8ו לפקודה.

(31

בינואר

- 2)1989

גי באב התשנ״ד ( 11ביולי )1994
משה שחל
(חט )3-602
שר המשטרה
י
—------------- :
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמי■ .390
’
י״פ התשמ״ט ,עמי .1349
2

הסמבה
לפי פקודת סדר הרין הפלילי (מעצר וחיפוש)
[נוסח חדש] ,התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת סדר הרין הפלילי
(מעצר וחיפוש) [נוסח חרש] ,התשכ״ט( '1969,-להלן -
הפקודה) ,אני מסמיך בל חייל אשר הוצב במחסומי ביקורת
בדרבים לצורך בדיקת בלי רבב ואנשים העוברים מיהודה
והשומרון לישראל ,בסמכויות שיש לשוטר לפי סעיפים 2
ו־ 3לפקודה; בהסמכה זו -

י' .באב התשנ״ר
(חט )3-101
----------------י ס״ח התשל״ז ,עט׳
(18

ילקוט הפרסומים

,12

עמי

כ״ז באב התשנ״ד,

.284

4.8.1994

ביולי.

. )1994

אריה ביבי ,רב־גונרר
נציב בתי הסוהר
.226

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חרש],

התשל״ב1972-

בהתאם לסעיף  16לפקודה הסטטיסטיקה [נוסח חרש],
התשל״ב ,’1972-אני מודיע בי מרד המחירים לצרכן לחורש
יוני  1994היה■ במפורט להלן:
()1

המדד על בסיס ממוצע

111.9 - 1993

()2

המרד על בסיס ממוצע

270.9099 - 1987

()3

המרד מקושר לבסיס
המרד מקושר לבסיס ספטמבר
נקודות.

()4

480.8651 - 1985

י׳ באב.התשנ״ד
(חט )3-892

י

,4236

.20

לפי חוק העונשין ,התשל״ז 977-ו

התש״ן ,עט׳

י' .דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש

.151

הודעה על מינוי באי כוח בוערת שחרורים

.39

;3750

משה שחל
שר המשטרה

ס״ח התשט״ו" עמי
ס״ח התשב״ח ,עט׳

נתאשר.
שולמית אלוגי
שרת התקשורת
עט';79.

(19

ביולי

)1994

(18

ביולי

נקודות;
בקורות;

נקודות:

17,038,714.47 - 1951

)1994

יוסף יהב
הסטטיסטיקן הממשלתי

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש
התשל״ח ,עט.201 ,

,24

עמי

;500

'ס״ח

4535

הסבם בדבר מימון הקמת מעבות לנפטרים
גלמודים

״מדר״  -מרר מחירי התשומות בבניה למגורים ,המתפרסם
בירי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

שנערף ונחתם בירושלים ביום כ״ד בתמוז התשנ״ד
ביולי

(3

)1994
בי1

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן -
הממשלה) ,המיוצגת על ידי ברוך טפר ועל ירי יצחק קליין,
סגני החשב הכללי,

 -מצד אחר

לבין

"מיפרט"  -מיפרט למצבה ומיפרט ליסוד  .למצבה שצורפו
בנספח להסבם עם החברה שהקימה את המצבה על
קברו של נפטר גלמוד.
מענק להקמת מצבה
(א) המוסר ישלם לחברה שהקימה מצבה ,בולל יסוד
.3
למצבה ,על קברו של נפטר גלמוד  -מענק לפי הסכם
זה ,להחזר הוצאותיה לבניית המצבה והיסוד (להלן -
מענק להקמת המצבה) ,אם הקמתם היתה,לפי התנאים
שבהסכם זה.
(ב) סכום המענק להקמת מצבה ויסוד למצבה יהיה
בגובה הסכומים האמורים להלן בהתאם למיפרט
שנקבע לחברה:
(ו) למצבה ויסוד למצבה לפי מיפרט א' ,000 -ו
שקלים חדשים אם גילו של הנפטר היה סו שנים או
יותר ו־ 625שקלים חרשים אם לנפטר לא מלאו 10
שנים;

המוסד לביטוח לאומי (להלן  -המוסר) ,המיוצג על ידי
סגן המנהל הכללי (.גימלאות) ישראל ערר וסגן המנהל
הכללי (בספים) רן מרינוב.
מצר שני

הואיל והקמת מצבות על קברי נפטרים שנקברו בישראל
מתבצעת דרך כלל על ירי קרובי הנפטר ועל חשבונם או
על ירי הנפטרים בעורם חיים;

( )2למצבה ויסור למצבה לפי מיפרט ב 920 - ,שקלים
חרשים אם גילו של הנפטר היה  10שנים או יותר ו־585
שקלים חרשים אם לנפטר לא מלאו  10שנים.

והואיל וברצון הממשלה לממן את ההוצאות להקמת מצבות
על קברי נפטרים גלמודים אשר אין מי שיקים מצבה על
קברם ,הכל בתנאים המפורטים בהסכם זה;

והואיל והמוסר מובן לבצע התשלומים למימון הקמת
המצבות במפורט בהסכם זה וזאת לאחר שנתמלאו
התנאים האמורים בסעיף  200לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשב״ח( 1968-להלן  -החוק).

(ג) סכום המענק יעודכן בכל מועד שבו מעודכנים
דמי הקבורה המשולמים על פי התקנות ,וזאת בהתאם
לשיעור השינוי שחל במדד כפי שהוא ביום העדכון
לעומת המרד שהיה ביום  1בינואר .1993
זבות למענק
 .4מענק להקמת מצבה ויסוד למצבה ישולם לחברה
שהקימה המצבה על קברו של נפטר גלמוד אם נתקיימו בלי
אלה:

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא

ו .דברי המבוא להסבם זה מהווים חלק בלתי נפרד מגוף
ההסכם.

(ו)

חלפה שנה מיום שהנפטר הובא לקבורה וטרם
הוקמה מצבה על קברו;

הגדרות

()2

אין ,ולא היה ,ארם ששולם לו מענק פטירה עקב
פטירת הנפטר;

()3

המצבה וחיסור למצבה שהקימה החברה הם על
פי המיפרט שנקבע לאותה חברה.

.2

בהסכם זה -

״נפטר גלמוד״  -מי שנפטר ונקבר בישראל ,ובתום שנה
מיום הפטירה אין בישראל ארם שהוא הורה ,אלמן/
אלמנה ,בן או בת של הנפטר;

״מצבה״  -לוח אבן ,שיש או בטון.המונח על בסיס מובנה,
שמידותיהם אינם פחותים מהמידות דלקמן:
(א) בסיס המצבה  -אורך  70ו ס״מ ,רוחב
עובי  7:5ס״מ ,גובה  40ס״מ בראש המצבה
ברגליה;

(ב) לוח עליון  -פלטה אחידה באורך
 75ס״מ ,עובי  8ס״מ;

175

70
ו־20

ס״מ ,רוחב

״חברה״  -במשמעותה בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי
(דמי קבורה) ,התשל״ו( 1976-להלן  -התקנות);
״ההסכם״  -הסבם בין המוסד לחברה שנחתם בהתאם
לאמור בתקנה  2לתקנות;

4536

.5

(ב) תשלום המענק לחברה יבוצע במועד
משולמים לחברה דמי הקבורה על פי התקנות.

ס״מ,
ס״מ

״יסור למצבה״  -יסור עשוי בטון וברזל המשמש תשתית
לבניית המצבה שעובי הבטון בבל אחת מפיאותיו אינו
פחות מ־ 15ס״מ ובמות הברזל בו  15ק״ג לפחות;.

״מענק פטירה״  -מענק לפי סעיף 137ג לחוק;

תשלום המענק
(א) תביעה לקבלת מענק להקמת מצבה תוגש
למוסד בדרך ובמועד שייקבע בהסכם עם החברה.
שבו

מימון
.6

המענקים לפי הסבם זה ימומנו מאוצר המדינה.

החזר
.7

(א) הממשלה ,באמצעות משרד האוצר ,תחזיר
למוסר כל הוצאה שהוציא לתשלום מענקים לפי
הסבם זה. .

(ב) המוסר יגיש לממשלה בתחילתו של בל חודש,
החל בחורש הראשון שלאחר תחילתו של הסבם זה,
חשבון מפורט של ההוצאות בפועל שנגרמו לו
לתשלום המענקים בחורש שקרם לחורש שבו הוגש
החשבון.
ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ד,

׳4.8.1994

(ג) הממשלה תשלם למוסר את הסכומים שהוציא
למענקים תוך  30ימים• מיום הגשת החשבון באמור
בסעיף קטן (ב); לא שולם "למוסר התשלום תוך 30
ימים כאמור .,תתווסף עליו הצמדה וריבית צמודה
למרר בשיעור של  4%לשנה י מהמועד המיוער
לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.
שיפוי המוסד
(א) הממשלה ,באמצעות משרד האוצר ,תשפה את
המוסר ,לפי חשבונות מפורטים שימציא המוסר ,על
החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד
הנובע מביצוע הסבם זה כפי שהיו בפועל (להלן -
ההוצאות .המינהליות). .

.8

המינהליות במועד האמור ,תתווסף לסכום המשולם
"באיחור הצמדה וריבית צמודה למרר בשיעור של 4%
לשנה מהמועד המיועד לתשלום ועד ליום התשלום
בפועל.
תחילה ותחולה
 .9תחילתו של ההסכם ביום פרסומו ותוקפו ער יום
 .1.3.1997המענקים על פי הסבם זה .ישולמו בעד מצבות
שהקימה חברה לאחר תחילתו של ההסכם ובלבד שהמצבות
הוקמו י על קברי נפטרים גלמודים שביום תחילתו של הסבם
זה חלפו  12חורשים מיום פטירתם וטרם חלפו  24חודשים
מאותו יום;
ולראיה באו הצדדים על החתום

(ב) ההוצאות המינהליות ישולמו למוסר ער ל־5ו
בחודש של ,החורש שלאחר החורש בגינו הוגש
,החשבון לממשלה; לא שילמה הממשלה את ההוצאות

יצחק קליין
ברוך טפר
משרד האוצר

רן מרינוב
ישראל ערד
המוסד לביטוח לאומי

<חמ

)3-1373

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום לראשי רשויות מקומיות וסגניהם
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם),

התשל״ה1975-

בהתאם לסעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם /התשל״ה( '1975-להלן  -החוק),
נמסרת בזה הודעה בי בישיבות מליאת המועצה של בל אחת מהרשויות המקומיות ששמותיהן מפורטים להלן בטור א',
שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב /לאחר הבחירות לרשויות .המקומיות שנערכו בי״ח בחשון התשנ״ד
( 2בנובמבר  ,)1993נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג׳ להיות סגנים ממלאי'מקום ראש הרשות המקומית לפי
סעיף  14לחוק ,והאנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ר ,להיות סגני ראש הרשות המקומית ,לפי סעיף  15לחוק:
טור ג׳
סגן ממלא מקום
 .ראש הרשות המקומית

טור ב,
תאריך הישיבה ־.

טור א׳
הרשות המקומית

בדצמבר

נתניה

י״ז בכסלו התשנ״ר

נתניה

כ ,באייר התשנ״ד (ו במאי

(1

טור ד,
סגני ראש
הרשות המקומית

׳מנדי וייס
אלבס פייט

)1993

אפרים בולמש

)1994

תמרה

כ״א בסיון התשנ״ד

(31

במאי

)1994

אחמד מוסא חיג׳אזי

מיתר

ב״א באייר התשנ״ד

(2

במאי

)1994

אהרון דודסון

דיר הנא

ב״ג בכסלו התשנ״ר

(7

טורעאן

י״ג ■בתמוז התשנ״ר

(22

קרית מלאכי

בי בטבת התשנ״ר

קרית מלאכי

■ כ״ט בשבט התשנ״ד

בדצמבר
ביוני

בדצמבר

(16

(10

)1993

בפברואר

ב״ב באייר התשנ״ר

(3

חיפה

ב״ר בניסן התשנ״ד

(5

באפריל

)1994

בפר יסיף

ר בטבת התשנ״ד

בדצמבר

)1993

(20

)1994

דיינה

ב״ר באדר התשנ״ד

(7

במרס

)1994

ריינה

כ״ח באייר התשנ״ר

(9

במאי

)1994

ד ,באב התשג״ד
(חמ )3-743

(12

ביולי

אלי בן אהרון

,
רמי רחמים

׳גיורא פישר

משה שטטמן
 .סלים ספייה

 .אברהים ח׳טיב
נעים שחאדה

מוחמר שחאדה בסול
פראח ברנסי

)1994

עמרם קלעג׳י
המנהל .הכללי של משרד הפנים

ס״ח התשל״ה ,עמ׳
ילקוט הפרסומים

׳

סברי רחלה

"רשיר סלאמה

)1994

במאי

חיפה

מוסא חוראני

)1993

)1994

יחזקאל ויזל

,4236

;211

י״פ התשל״ט ,עמ׳

כ״ז באב התשנ״ד,

.982

4.8.1994

4537

הודעה לפי סעיף

5

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

1943

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור)( '1943 ,להלן  -הפקודה) ,אני מודיע בזה בי.
זיקת הנאה והשימוש בקרקע המתוארת בתוספת דרושים
לשר האוצר לצרבי ציבור ער  25במרס  ,2018על מנת
להעניק זכויות משנה על פיהם לחברת קו־צינור אילת
אשקלון בע״מ ,לשם הנחת קו־צינוד להולכת נפט גולמי
בתוכה ,ולצורך זה לעלות עליה עם פועלים ,סוכנים,
קבלנים ועוברים אחרים ,ולבנות ,לתחזק ,לתקן ולהפעיל את
קו־הצינור ,להסירו או להחליפו; על כל אדם ,לרבות בעלי
הקרקע ,תוכריה או מחזיקיה ,למעט חברה קו־צינור אילת
אשקלון בע״מ ,ייאסר להשתמש בקרקע לשם הנחת צינורות,
בניה ,שתילת עצים או לשם כל שימוש אחר העלול להזיק
או להפריע להפעלת קו־הצינור .כן נמסרת בזה הודעה בי
שר האוצר מסכים לשאת ולתת בדבר רכישת זיקת ההנאה
והשימוש באמור.

העתקי התשריט האמור מופקרים במשרד מנהל רישום
והסדר מקרקעין ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז תל־
אביב ובמשרד חברת קו־צינור אילת אשקלון בע״מ ,דת׳
קרליבך  ,2תל־אביב  ,67132וכל המעוניין ברבר רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
י״ז בתמוז התשנ״ר
(חמ )3-2

(26

ביוני

)1994

אברהם (בייגה) שוחט
שר האוצר

הודעה לפי סעיף

5

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),

־
1943

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור)( ’1943 ,להלן  -הפקודה) ,אני מודיע בי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין לצרבי ציבור
למטרת סלילת דרך גישה לתחנת שאיבה של חבדת קו־
צינור אילת אשקלון בע״מ ובי שר האוצר מובן לשאת ולתת
ברבר רכישתה.

מי שרשום במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדונה או
מי שיש לו טובת הנאה בקרקע זאת ,והוא מבקש להשמיע
טענותיו נגד הפקעת זיקת ההנאה והשימוש בקרקע ,ולא רק
לגבי הפיצויים עבור ההפקעה ,יובל לשלוח טענותיו בכתב,
תוך שלושים יום ממועד פרסומה של הורעה זאת ,אל
הממונה הארצי ־ על ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל,
בירושלים; ואם הוא מבקש ■ להשמיע טענותיו בעל־פה,
יודיע על בך בכתב ,תוך עשרים יום ממועד פרסומה של
הודעה זאת ,אל הממונה הארצי על ההפקעות במינהל
מקרקעי ישראל ,והועדה המייעצת לענייני הפקעות במינהל
מקרקעי ישראל תחליט ותודיע לו אם יוזמן להשמיע
טענותיו בפניה.

מי שרשום במרשם המקרקעין בבעל הקרקע הנדונה,
או מי שיש לו .טובת הנאה בקרקע זאת ,והוא מבקש
להשמיע טענותיו נגר הפקעת הקרקע ,ולא רק לגבי
הפיצויים עבור ההפקעה ,יובל לשלוח טענותיו בכתב ,תוך
שלושים יום ממועד פרסומה של הורעה זאת ,אל הממונה
הארצי על ההפקעות ,מינהל מקרקעי ישראל ,ירושלים; ואם
הוא מבקש להשמיע טענותיו בעל־פה ,יודיע על בך בכתב,
תוך עשרים יום ממועד פרסומה של הודעה זאת ,אל
הממונה הארצי על ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל,
והועדה המייעצת לעניני הפקעות במינהל מקרקעי ישראל
תחליט ותודיע לו אם יוזמן להשמיע טענותיו בפניה.

האמור לעיל בענין השמעת טענות נגר ההפקעה 'אינו
גורע מהוראות הפקודה בענין ההפקעה או מיתר ההוראות
בהודעה זאת.

האמור לעיל בענין השמעת טענות נגד הפקעת הקרקע
אינו גורע מהוראות הפקודה בענין ההפקעה .או מיתר
ההוראות בהודעה זאת.

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לחברת
קו־צינור אילת אשקלון בע״מ ,תוך חודשיים מיום פרסום
הורעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לראש אגף
רישום והסדר מקרקעין ,תוך חודשיים מיום פרסום■ הורעה זו
ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת .לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

תוספת

תוספת

רצועת קרקע שרוחבה

10

מטרים:

.1

רצועת קרקע המתחילה בנ״צ  171.660/133.124הכפר
הירוק ער נ״צ  172.715/132.347צפונית למחלף גלילות.

רצועת י קרקע ברוחב
 171.650/133.268הכפר הירוק
מזרחית למחלף גלילות.

.2

רצועת קרקע המתחילה בנ״צ  171.723/132.850הכפר
הירוק עד נ״צ  171.587/132.494מזרחית למחלף
גלילות.

רצועת הקרקע האמורה מסומנת בצבע ירוק ,לשם זיהוי
בלבד ולא לשם קביעת גבולות ,בתשריט מס ,הפ733/167/
הערוך בקנה מידה  1:2,500והחתום בירי שר האוצר.

רצועות הקרקע האמורות מסומנות בצבע צהוב ,לשם
ציון בלבד ולא לשם קביעת גבולות ,בתשריט מס ,הפ/167/
 733הערוך בקנה מידה  1:2,500החתום בידי שר האוצר.

העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
רישום והסדר מקרקעין ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז
תל־אביב ובמשרד חברת קו־צינור אילת אשקלון בע״מ ,רח׳

י

ע״ר

4538

,1943

תום׳

,1

עמ׳

.32

10

ע״ר

,1943

תוס׳

,1

עמ׳

ילקוט הפרסומים

מטרים המתחילה בנ״צ
עד נ״צ 171.465/132.343

.32

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

קרליבך  ,2תל־אביב  ,67132ובל המעונין בדבר זכאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
י״ז בתמוז התשנ״ד
(חט )3-2
؛

ביוני

(26

)1994

אברהם (ביינה) שוחט
שר האוצר

בן נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן -דחוף
לצרבי ציבור .שלמענם עומרים לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.
תוספת

הודעה לפי סעין؛

י

14

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),

גוש
1943

נמסרת בזה הודעה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)( '1943 ,להלן -
הפקודה) ,חוזרת בה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
מכוונתה לרכוש את המקרקעין המתוארים בתוספת ,שביחס
אליהם פורסמה הורעה לפי סעיפים  5.ו־ 7לפקודה ,לענין
תבנית מיתאר מקומית חפ8/ו5וא /בילקוט הפרסומים ,2654
התש״ם ,עמ.2315 ،
14

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה
ובל המעונין ברבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו׳ באב התשנ״ד ( 4ו ביולי  994ו)
עמרם מצנע
(חט )3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

גוש

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

1943

ח״ח

.4

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית חיפה
ובל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ר באב התשנ״ד
(חט )3-3

(14

------------ע״ר  ,1943תום׳

ביולי

)1994

עמרם מצנע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
,1

עמי

.32

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודתי הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת
מס ,חפ1344/א׳  -הרחבת רח׳ קומוי-מל״ל (להלן -
התבנית). ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1829התשל״ב ,עט'  ,1818מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון .ולבניה חיפה (להלן  -הועדה) ,הורעה בי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה ׳לחלוטין
למטרה ציבורית שלה נועדו בתבנית ,ובי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים. .
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים .ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש 'לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
הודעה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

1

ס״ח התשכ״ה ,עט,

ילקוט הפרסומים

 5ו־7

הודעה לפי סעיפים

תוספת
,10916

,11201

ח״ח

.94

.307

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994.

■

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה 1965-י ,ובהתאם לשינוי תבנית מפורטת
מס ,חפ1662/א'  -קטע מרחוב אופיר מול תחנת האורז,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3478
התשמ״ז ,עמי ( 2380להלן  -התבנית /מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה (להלן  -הועדה) ,הורעה בי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין
למטרה ציבורית שלה נועדו בתבנית ,ובי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה׳ כלשהן
במקרקעין האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים י מיום פרסום הורעה זו ברשומות,
הורעה ,על זכותו .או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בצירוף ראיות .לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
הרישום
המפרטת 'לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.
• בן נמסרת בזה הורעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומרים לרכשם ,והועדה מורה בזה
שבל ארם .המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.
'תוספת •

גוש

,10875

ח״ח

.14

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית חיפה
ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
הועדה פתוחים לקהל•.
ר באב התשנ״ד ( 14ביולי )1994
עמרם מצנע
(חמ )3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון לבניה חיפה
י ז
—;------ -------
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
י

■

4539 -

הודעה לפי סעיף

תוספת

19

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

1943

קרקע בגוש

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם לתבנית מס ,חפ/וד׳ -
אחוזת שמואל (להלן  -התבנית) ,שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בע״ר  ,1941מס ,2 ,עמ׳  ,1643מעהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור)21943 ,
(להלן  -הפקודה) ,בי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
עליה פורסמה הורעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4126התשנ״ג ,עמי  ,3508תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט 'של עירית חיפה■ מיום פרסום הורעה זו
ברשומות.
תוספת

גוש

,10797

ח״ח

.5

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה
ובל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ר באב התשנ״ד
(חמ )3-2

1
2

(14

ביולי

ס״ח התשב״ה ,עמ׳
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

)1994

עמרם מענע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
.307

עבר

..32

הודעה לפי סעיפים

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
וחוק התכנון והבניה,

1943

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מס,
כס ,24/1/שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3091התשמ״ר ,עמי  ,3191מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן  -הועדה); הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי
עיבור ,ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
בל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,העהרה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע ,בעירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.

י בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.
ס״ה התשב״ה ,עמ׳
4540

חלקה

שטח החלקה
במ״ר

120

817

10

121

817

10

122

817

10

123

817

10

124

817

10

125

817

'°

126

817

10

127

817

10

128

817

 10׳

1,29

817

10

130

817

10

131

817

10

.132

817

10

133

817

■10

134

817

10

135

803

10

136

874

12

137

800

10

139

755

10

140

755

10

141
1 5־7

,6428

במפורט להלן:

שטח הפקעה
במ״ר

755

10

142

755

10

143

755

10

144

755

10

145

755

10

191

754

45

206

751

30

207

751

30

208

751

30

209

751

30

210

751

30

211

751

30

212

751

30

213

751

30

214

751

30

215

751

30

216

751

30

219

759

60

220

730

50

222

762

30

223

908

30

224

703 .

45

225

703

45

188

255

255

341

7,840

7,840

ז

־

r
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ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית כפר־
סבא ובל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ בתמוז .התשנ״ד (.19ביוני
(חט )3-2

)1994

יעחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר־סבא
.

/

הודעה לפי סעיפים

5

ו־ד

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
וחוק התכנון והבניה,

1943

התשב״ח1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ס9ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מס ,כס/
 ,40/3שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2745התשמ״א ,עמי  ,2879מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן  -הועדה) ,הורעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
עיבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
בל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,העהרה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע ,בעירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.

כן נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא' דרושה באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה .מודה בזה
שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מס ,בס/
 ,41/3שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2858התשמ״ג ,עמי  ,86מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר־סבא (להלן  -הועדה) ,הורעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי עיבור ,וכי
הועדה מובנה .לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו .ברשומות ,העתרה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע ,בעירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסבום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

תוספת
גוש

חלקי
חלקות

 .שטח
החלקה

6426

230

779

 35ג

6426

255

781

130

6426

146

770

120

היעוד :דרך
העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית כפר־
סבא ובל המעונין ברבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ר באב התשנ״ד
(חמ )3-2

(14

ביולי

)1994

יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר־ סבא

■ תוספת
גוש
6441

שטח החלקה
במ״ר

חלק מחלקה
. 141

שטח ההפקעה
במ״ר
130

1,383

הודעה לפי סעיפים

יעוד הקרקע :דרך.
העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית בפר־
סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ר באב התשנ״ד
(חט )3-2

(14

ביולי

)1994

יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר־סבא

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
וחוק התכנון והבניה,

1943

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים

י

ס״ח התשכ״ה ,עט,

ילקוט הפרסומים

189

ו־90ו לחוק התכנון

,4236

ב״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

 5ו־ 7

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

1943

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ;'1965-ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
מקומית מס ,לד( 7/33/להלן  -התבנית) ,שהודעה ברבר
אישורה 'פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2085התשל״ה ,עמי
 ,985מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן
 הועדה) ,הודעה כי המקרקעין .המתוארים בתוספתדרושים .לועדה לחלוטין לערבי עיבור ,ובי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים ורועה לקבל פיעוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

סייח התשכ״ה ,עמי

.307

שטח הפקעה
במ״ר

.307

4541

הרצאה על זבותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.
בן נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומרים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שבל ארם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.

תוספת
קרקע בגוש  ,3960חלקה  ,8ח״ח ( 4חלקי חלקות ישנות
 3ו־ - )4מגרש בשטח של כ־ 7,000מ״ר ,שיעורו שטח ציבורי
פתוח.

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בעירית לוד
ובל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ה ,באב התשנ״ר
(חט )3-2

ביולי

(13

)1994

מקסיס לוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

הודעה לפי סעיף

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

1943״

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
ג,3243/
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,2954התשמ״ג ,עמי
 ,2786מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו
(להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרכי ציבור) 21943 ,־ (להלן  -הפקודה) ,בי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4213
התשנ״ד ,עמי  ,3257תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עירית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

גוש

,18005

ח״ח

בהתאם למסומן בתשריט.

,130

העתק התשריט מופקד במחי רישוי ובניה בעירית עבו
וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב״ו בתמוז התשנ״ד
(חמ )3-4

ביולי

(15

)1994

אלי דה־קסטרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עבו

----------------’ סייח התשכ״ה ,עט׳
 2ע״ר  ,1943תוס ,1 ,עט,

.307

19

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

.32

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
ג,1247/
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,1915התשל״ג ,עמי
 ,1608מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה עבו
(להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4212
התשנ״ד ,עט׳  ,3220תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של
עירית עבו מיום פרסום הורעה זו ברשומות.
תוספת

גוש

,18039

גוש

,18041

גוש

,.10412

ח״ח

;54 ,43 ,42 ,16 ,14 ,10-7

ח״ח

הודעה לפי סעיף

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

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
ג,3835/
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,3083התשמ״ר,
עט'  ,3039מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עבו (להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרבי ציבור)( ‘1943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר 'ביחס אליהם פורסמה
הורעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4213
התשנ״ד ,עמי  ,3257תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עירית עכו מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

,48 ,45 ,44 ,43 ,40 ,30 ,29 ,26 ,21

תוססת

;53

ח״ח

,15

בהתאם למסומן בתשריט.

העתק התשריט האמור מופקר בטח ,רישוי ובניה
בעירית עבו ובל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב״ו בתמוז התשנ״ד
(חט )3-4

(15

ביולי )1994
אלי דה־קסטרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו

----------------’ ס״ח התשב״ה ,עט-
 2ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי

.307

4542

.32

19

• גוש

,18016

ח״ח

;62

גוש

,18005

ח״ח

,143 ,126 ,125 ,41 ,26

בהתאם למסומן בתשריט.

העתק התשריט מופקר במחי רישוי ובניה בעירית עבו
וכל המעוניין דשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב״ו בתמוז התשנ״ר
(חמ )3-4

(15

ביולי ')1994
אלי דה־קסטדו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עבו

----------------’ ס״ח התשכ״ה ,עמי
 2ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי

.307

ילקוט הפרסומים

.32

,4236

כ״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

הודעה לפי סעין!

הודעה לפי סעיפים

19

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

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק'התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם .לתכנית ג ,242/שפורסמה
למתן־ תוקף בילקוט הפרסומים  ,552התשי״ז ,עט׳ ,1272
מצהירה בזה' הועדה המקומית לתכנון ולבניה עבו (להלן -
הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור)943 ,ו( 2להלן י -הפקודה) ,בי המקרקעין
המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הורעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4212התשנ״ד,
עמי  ,3220תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית עבו
מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

תוספת
גוש
בתשריט.

חלקות

,18104

,38

,21

,15

בהתאם למסומן

 .העתק התשריט מופקד במחי רישוי ובניה בעירית עבי
ובל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו בתמוז התשנ״ד

<חמ

ביולי

(15

)1994

אלי דה־קסטרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עבו

)3-4

1 5־7

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

1943

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה (להלן  -הועדה) ,לפי סעיפים  189ו־19'0
לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
מיתאר ( 6113/1להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4190התשנ״ר ,עמי  ,2061נמסרת
בזה הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
עפולה לחלוטין לצרבי ציבור ,ובי הועדה מובנה לישא וליתן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והורעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

בן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע ׳האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיר את החזקה
וזכות השימוש בה.

תוספת

הודעה לפי סעיך

19

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

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־. 190לחוק התכנון
ג,3192/
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,2732התשמ״א,
עט׳  ,2314מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עבו (להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרבי ציבור) 943 ,ו( 2להלן  -הפקודה) ,בי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4213
התשנ״ד ,עמי  ,3257תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עירית עבו מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

י גוש

18033

 -חלקות

גוש

,18109

ח״ח  3ו,

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה ,רה ,יהושע
עפולה ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

,47

כ״ז בתמוז התשנ״ד
(חט )3-2

ח״ח

;55 ,54

העתק התשריט מופקר במחי ;רישוי ובניה בעירית עבו
ובל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות■ .

כ״ו בתמוז התשנ״ד
<חמ )3-4

ביולי )1994
אלי רה־קסטרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו

----------------’ ס״וז התשכ״ה ,עמי
 2ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי

(6

ביולי )1994
צדוק נאוי
יושב ראש הועדה המקומית
׳לתכנון ולבניה עפולה

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
"וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

בהתאם למסומן בתשריט.

(15

גוש

,16661

ח״ח

,45

במסומן בתבנית המאושרת.

תוספת
,49 ,48

גוש

,16701

ח״ח

-23 ,5 ,4 ,2ו;32-34 ,26 ,25 ,2

1943

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה (להלן  -הועדה) ,לפי סעיפים  89ו ו־90ו
לחוק התכנון והבניה ,התשב*ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
מיתאר ג( 4515/להלן  -התבנית) ,שהודעה ברבך אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4154התשנ״ד ,עמי  ;260נמסרת
בזה הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
עפולה לחלוטין לצרבי ציבור ,ובי הועדה מובנה לישא וליתן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,

.307

ילקוט הפרסומים

,4236

’

.32

ב״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

ס״ח התשכ״ה ,עמי

.307

4543

תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הורעה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה ,רח׳ יהושע A1
עפולה ,ובל המעוניין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

ב״ז בתמוז התשנ״ר
(חט )s-2

כן נמסרת בזה הורעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
וזכות השימוש בה.

הודעה לפי סעיפים

גוש

,16662

חלקה

,30

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה ,רח׳ יהושע
עפולה ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

,47

כ״ז בתמוז התשנ״ד
<חמ )3-2

(6

ביולי )1994
צדוק נאוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

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

1943

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה (להלן  -הועדה) ,לפי סעיפים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית
מפורטת ג( 7546/להלן  -התכנית) ,שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4126התשנ״ג ,עט׳  ,3524נמסרת
בזה הורעה בי הקרקע המתוארת •בתוספת דרושה לעירית
עפולה לחלוטין לצרבי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הורעה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.

בן נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומרים לדבשה ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
וזבות השימוש בה.

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הורעה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור .שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
וזבות השימוש בה.
תוספת

גוש

,16728

ח״ח

;53 ,34-50

גוש

,16729

ח״ח

,13 ,14

4544

גוש

,16727

ח״ח

;93 ,81-85

גוש

,16728

ח״ח

,53 ,30-50

כמסומן בתבנית המאושרת.

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,רה ,יהושע
עפולה ,ובל המעוניין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

,47

כ״ז בתמוז התשנ״ד
(חט )3-2

(6

ביולי )1994
צדוק נאוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה

הודעה לפי סעיפים

5

ו־ד

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

1943

במסומן בתכנית המאושרת.
’

1943

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה (להלן  -הועדה) ,לפי סעיפים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,’1965-ובהתאם לתכנית
מיתאר ג( 6046/להלן  -התבנית) ,שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4070התשנ״ג ,עט׳  ,856נמסרת
בזה הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
עפולה לחלוטין לצרבי ציבור ,ובי הועדה מובנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.

תוספת

ס״ח התשכ״ה ,עט׳

 5ו־7

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

תוספת
כמסומן בתבנית המאושרת.

(6

ביולי )1994
צדוק נאוי
יושב ראש הועדה ׳המקומית
לתכנון ולבניה עפולה

.307

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
’

ס״ה התשכ״ה ,עמי

.307

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

מקומית מסי רצ( '22/1/להלן  -התבנית) ,שהודעה ברבר
אישורה' פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3625התשמ״ט ,עמי
 ,1791מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון
לעיון (להלן  -הועדה) ,הודעה פי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לערכי עיבור ובי הועדה
מובנה 'לישא' וליחן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה ׳■כלשהן
במקרקעין האמורים ורועה לקבל פיעוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
הרעאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,כצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיעויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף. .
כן נמסרת■ בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל ארם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזקה בהם.
תוספת

גוש

,4246

חלקות

.154 ,151 ,137 ,136

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לעיון ובל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העכורה
הרגילות.
כ״ז בתמוז התשנ״ר
(חמ )3-2

(6

ביולי

.)1994

.

.

מאיר ניען
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לעיון

הודעה לפי סעיפים

1 5־.7

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

1943

התשכ״ה1.965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
מקומית מסי רע( 1/110/להלן . -התבנית) ,שהודעה בדבר.
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1493התשכ״ט ,עמי
 ,478מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־
לעיון (להלן  -הועדה) ,הורעה בי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לערבי עיבור ובי הועדה
מובנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים ורועה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח
לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות,
הרעאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בעירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף' .

’ ■ס״ה התשכ״ה ,עמי

.307

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

בן .נמסרת בזה הורעה ,בי תועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שבל ארם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את
החזיקה בהם.

תוספת
גוש

,3932

חלקה

ח״ח

,108

.109

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לעיון וכל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כ״ז בתמוז התשנ״ר
<חמ )3-2

(6

ביולי

)1994

מאיד גוען
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לעיון

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

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

1943

.בתוקף סמכותה לפי סעיפים  169ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית ממ( 4074/להלן
 התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,3966התשנ״ב ,ענד  ,1901מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן  -הועדה) ,הורעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
עיבור ,ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
• י בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לוערה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הרצאת על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם אתהפיצויים שהוא תובע וחישובי הסכום הנתבע כבל סעיף
וסעיף.

בן נמסרת בזה .הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא'דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיר את החזקה
בה.
תוספת

קרקע בגוש■
ומיועדת לדרך.

,6723

ח״ח

,186

בשטח של

מ״ר,

173

העתק התבנית מופקר במשרדי' הועדה ,ברח׳ .וולפסון
 ,10פתח־תקוה ,ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העכורה הרגילות.
י״ח בתמוז 'התשנ״ד

(27

(חמ )3-2
׳ ■ .׳ ،
----------------י ס״ח התשב״ה ,עמי

ביוני

)1994

מרדכי אדרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז
.307

4545

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ומיה (הוראת שעה) ,התש״ן1990-
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  )3(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי
הועדה לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה ,מופקרת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת הנקראת" :תבנית מס׳ ג/בת ,220/שינוי לתבנית
מפורטת מס 2176 ,ולתבנית ג 7499/המופקדת".

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עפולה  -גוש
 ,16724ח״ח  ;55 ,49גוש  ,16725חלקות
 ,59 ,58ח״ח  ;18-17 ,15גוש  ,17773ח״ח .62 ,55

,56-32 ,30-19 ,14-1

עיקרי הוראות התבנית :יחוד וחלוקת שטחים; קביעת
מתחמי תכנון; ביטול וקביעת דרבים ,שטח ציבורי פתוח,
שטחים למלאכה ותעשיה ,שטחים לצרכי ציבור  -ספורט
וחינוך.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו• בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל׳ .06-508508

התנגדות לתכנית לא תתקבל לא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור
תבנית המהווה שינוי תכנית מפורטת .הנקראת" :תכנית מס׳
ג/בת ,182/שינוי לתכנית מפורטת מס׳ ג."2193/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מעלות־תרשיחא
 -גוש  ,18336חלקי גושים .18383 ,18380 ,18378 ,18377

התכנית האמורה ’נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 'ולבניה
מחוז הצפין ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )3(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן-ס ,199ובהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי
הועדה לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ■ ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,מופקרת תבנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת" :תכנית מסי ג/בת ,192/שינוי
לתבניות מפורטות מסי ג 2193/וג2415/״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות־תרשיחא
 גוש  ,18378ח״ח  ;27 ,25 ,24גוש  ,18380ח״ח '.7 ,3 ,1עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת ייעודי קרקע
ותכליות בתחום התבנית; ב) קביעת מערבת הדרבים
והחניות; ג) קביעת הוראות בניה בשטח התכנית; ד) חלוקה
למגרשים; ה) קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח; ו) קביעת
הוראות בדבר שמירת .איכות הסביבה.

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הורעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טלי .06-508508

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ג באב התשנ״ד

(21

ביולי )1994
אפרים קדיצלד
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הצפון

מחוז הדרום
■ מרחב תכנון מקומי אשרור

עיקרי הוראות התבנית :קביעת שימושים המותרים
באיזור; הנחיות סביבתיות לפיתוח אחור התעשיה; זכויות
והגבלות בניה.

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 22.9.1993ובילקוט הפרסומים  ,4151התשנ״ד ,עט׳ .176

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור

4546

ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש"ן1990-

ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בסיימה ,שבונה
 -גוש ( 100073בהסדר).

י תכנית המהווה שינוי תבנית מפורטת הנקראת" :תכנית מס׳
/3במ ,1/30/שינוי לתבנית מס׳ /3במ."30/

23

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשדוד ,רובע י״ג,
הקטע הדרום מזרחי  -גוש  ,2014ח״ח ו ;6 ,2 ,גוש  ,2015ח״ח

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
שכינת מגורים ,ע״י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הודאות התבנית :יצירת מסגרת תכגונית' להקמת
שכונת מגורים.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 17.4.1994ובילקוט הפרסומים  ,4213התשנ״ר ,עמי

.1.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 9.2.1992ובילקוט הפרסומים  ,4190התשנ״ד ,עמי .2056

.3266

()2

1/172״.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית .לתכנון ולבניה
אשרור ,ובל המעונין רשאי 'לעיין .בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל שבע ,שכונה
 - 11גוש .100058

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
שכונת מגורים ,ע״י קביעת יעודי קרקע ומגבלות
בניה.

מרחב תכנון מקומי עומר.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 28.2.1994ובילקוט הפרסומים  ,4201התשנ״ד ,עמי

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תפנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה); התש״ן ,1990-.ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור
תבנית המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת:
״תבנית מס׳ 4ו/במ48/ו ,שינוי לתבנית .מיתאר מס׳ /02/14
 ,2/100על תיקוניה".

״תכנית מס׳ /7במ69/ו ,שינוי לתבנית מיתאר מם׳

/02/7

.2763

()3

״תכנית מס׳ /7במ/ו7ו ,שינוי לתבנית מיתאר מס׳
 2/248ולתבניות מפורטות מס׳ 1/320/03/7

/02/7

ו־/03/7

319״.

׳השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כסייפה ,שבונה
 -גוש  ,100076הלקה כ.42-

30

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עומר ,בצפון מזרח
הישוב  -גוש .38558

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
אזורי מגורים ,ע״י שינויים כיעורי קרקע וקביעת
מגבלות בניה.

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
שכונת מגורים ,ע״י שינויים כיעורי קרקע וקביעת הנחיות
בניה.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 20.3.1994ובילקוט הפרסומים ,4205 .התשנ״ר ,עבר

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 17.8.1992ובילקוט הפרסומים' ,4037התשנ״ב ,עמי .4479
התכנית .האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עומר ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

י נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו ,ברבר אישור
תבניות המהוות שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:
()1

״תבנית מס׳

שינוי לתבנית מיתאר מס׳

."2/248

ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ד,

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון' מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי'תבנית
מיתאר מקומית

הודעה בדבר אישור תפניות המהוות שינויי תפניות
מיתאר מקומיות

/7במ,173/

.2856

4.8.1994

/02/7

נמסרת בזהיהודעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן990-ו ,ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי .תכנית מיתאר מקומית הנקראת:
״תכנית מס׳ /7במ18/ו ,שינוי לתכנית מיתאר מס׳ /02/7
177״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה ,שבונה ו,
.שלב ג׳  -גושים .100013 ,100012

4547

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית
להגרלת אזור מגורים בישוב חורה ,ע״י שינויים ביעורי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 5.12.1993ובילקוט הפרסומים  ,4179התשנ״ד ,עמי .1417

’ התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,ובל המעונין רשאי לעיין .בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י״ג באב התשנייד

(21

ביולי )1994
שלום רנינו
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הדרום

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הורעה בדבר הפקדת תבנית המתווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ירושלים ,מופקרת תבנית המהווה שינוי
.תבנית מיתאר מקומית הנקראת" :תבנית מסי 3706א ,שינוי
מסי  29/93לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מסי 62״.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה ברבר אישור תפנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבנית מס ,4424 ,שינוי
מס 1/92 ,לתכנית מיתאר מקומית מס2878 ,״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
קטמון הישנה ,רח׳ השיירית פינת רח׳ הגדנ״ע ,הכל עפייי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול  -גוש  ,30007חלקה
.54

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת בינוי ופיתוח בשטח
החלקה להקמת בנין מנודים בן  4קומות מעל קומת מרתף,
בהתאם לנספח בינוי :ב) התרת הריסת בנין המסומן כבנין
אופיני אך איננו ראוי לשימור; ג) הגרלת מספר הקומות
המרבי מ־ 3מעל קומת מרתף ל־ 4מעל קומת מרתף; ר)
,קביעת שטחי הבניה המרביים ל־ 1,399.75מ״ר; ה) שינוי קווי
בנין וקביעת קווי בנין חרשים ,לרבות קווי בנין תת־קדקעיים
אפס וקווי בנין חרשים למדרגות חיצוניות; ו) קביעת
הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה; ז) קביעת
הוראות בגין מבנים ,גדרות ומדרגות להריסה.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ׳יג ,עמי .437

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שבי
רחביה ,רח׳ אלחריזי מסי  ,24הכל עפ״י הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול  -גוש  ,30038חלקה . .55

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורים  2מיוחד; ב) קביעת בינוי להשלמת
קומה שלישית .קיימת; ג) קביעת בינוי לתוספת מעלית
בחזית הצפונית של הבנין ,בהתאם לנספח הבינוי; ד) קביעת
שטחי הבניה המרביים ל־510מ״ר; ה) שינוי קווי בנין
וקביעת קווי בנין חרשים להשלמת הקומה קיימת ולתוספת
המעלית; ו) קביעת שטח לחניה פרטית; ז) קביעת הוראות
ברבר גרר להריסה ובדבר עץ לעקירה.

,4157

מרחב תכנון ■מקומי ירושלים

הורעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ירושלים ,מופקרת תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מסי  ,4556שינוי
מסי  1/93לתבנית מיתאר מקומית מסי 1721״.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה  ,1ירושלים ,טלי
 .02-290222המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 ,1קומה ,4
הועדה המקומית ירושלים ,בכר ספרא
ירושלים.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד משטח פתוח
ציבורי לשטח מסחרי; ב) קביעת בינוי להקמת קיוסק,
בהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת שטח הבניה המרבי
לקיוסק ל־ 20.00מ״ר; ד) קביעת קווי בגין; ה) חלוקה
חרשה.

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

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על

4548

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שבי
ארנונה ,רח׳ כפר עציון פינת רח׳ משואות יצחק ,הבל עפ״י
הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול  -גוש  ,30119חלקה
.58

ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
ירי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה .של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה י
התנגדות לתבנית לאי תתקבל ולא תידון אלא אם בן
מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה ו ,ירושלים ,סל,
הוגשה בבתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
290222־ .02המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
העוברות ■ שעליהן היא מסתמכת.
 ,1קומה ,4
הועדה -המקומית ירושלים ,ככר ספרא
ירושלים.
מרחב תכנון מקומי רמת־גן
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הודעה ברבר הבנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
הוגשה בכתב ,בפירוס הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא י מסתמכת.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
למשרדי הועדה המקומית .תל־אביב־יפו ,שד -בן־גוריון
תל־אביב'  ,64514סל' .03-5217162

י״ג באב התשנ״ד

(21

ביולי )1994
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב החליטה על הבנת שינוי תבנית מיתאר
מקומית מס ,רג ,1027/שינוי לתבניות רג 186/ורג,702/
ותכנית מיתאר רג ,340/על כל תיקוניה.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת־גן ,בצפון:
רח׳ גילרסגים ,במערב :רח׳ אהרון קציר ,במזרח ובדרום :שסח
בית החולים חל השומר  -גוש  ,6235חלקות  808ו־.609

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

הודעה בדבר הבנת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון.ובניה
מחוז תל־אביב החליסה על הבנת תכנית מיתאר מס׳ תא/
2485א'".
חשסחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו,
שכונת תל ברוך ,רח׳ קהילת סופיה בררום ,רח׳ מיזאן בצפון,
רח׳ מס' 979.במערב  -גוש  ,6792חלקה .101

השינויים המוצעים :א) איחור חלקות  606ו־ 809ללא
הסכמת הבעלים ,בהתאם לפרק ג ,סימן ז׳ לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ;1965-ב) שינוי .יעוד מאזור מגורים א'
למגרש מיוחד לבית רופאים ובו שימושים כדלקמן :חדרי
ניתוח ,מעברות ,קליניקות ,מסערה ,בית מרקחת ומשרדי
הנהלה לשירות בית הרופאים; ג) זכויות בניה כדלקמן1,656 :
מ״ר שטחים עיקריים ,המהווים  172%משטח המגרשים נסו
ושטחים נלווים .ארבע קומות מעל חמשה מרתפים שמתוכם
שלושה לחניה ,אחר למעברות ,אחר למחסנים ,וחדרי
מכונות על הגג.

השינויים המוצעים :לשנות יעוד משטח לבניני ציבור
לשסח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה תל־אביב־יפו ,מופקדת תכנית מיתאר
הנקראת" :תבנית .מס' תא2485/א'".

חשסחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו,
שכונת תל ברוך ,רח׳ קהילת סופיה בדרום ,רח׳ מיזאן בצפון,
רח׳ מס 979 ,במערב  -גוש  ,6792חלקה .101
עיקרי הוראות התבנית :לשנות יעור משסח לבניני
ציבור לשטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.
■ כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע .על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב
 ,61290טל'  .03-5193333המתנגד ימציא העתק התנגדותו
ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

,68

4.8.1994

מרחב תכנון מקומי רמת־גן

הודעה בדבדת הפקדת תבניות המהוות שינויי
תפניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רמת־ גן ,מופקדות תכניות המהוות שינויי
תכניות מיתאר מקומיות אלה:
()1

"תבנית מסי רג ,1027/שינוי לתבניות מס,
 ,702ותבנית מיתאר רג ,340/על בל תיקוניה".

רג166/

ורג/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת־גן ,בצפון :רה,
גילרסגים ,במערב :רח׳ אהרון קציר ,במזרח ובדרום:
שטח בית החולים■ תל השומר  -גוש  ,6235חלקות 808
ו־.809
עיקרי הוראות התבנית :א) איחוד חלקות  808ו־809
ללא הסכמת הבעלים ,בהתאם לפרק ג׳ סימן ז׳ לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה ;1965-ב) שינוי יעוד מאזור
מגורים א' למגרש מיוחד לבית רופאים ובו שימושים
כדלקמן :חדרי ניתוח ,מעברות ,קליניקות ,מסעדה ,בית
מרקחת ומשרדי הנהלה לשירות בית הרופאים; ג)
זכויות בניה כדלקמן 1,656 :מ״ר שטחים עיקריים,

4549

:

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
י המהווים  172%משטח המגרשים נטו ושטחים נלווים.
ארבע קומות מעל חמשה מרתפים שמתוכם שלושה
לחניה ,אחר למעברות ,אחר למחסנים ,וחדרי מכונות
על הגג.
()2

"תכנית מסי
כל תיקוניה".

רג,1053/

התשנ״ר ,עט׳  ,5894במקום :״תבנית מסי
לתבנית מפורטת מסי רג2293/ב" צ״ל :״תבנית מסי
שינוי לתבנית מפורטת מסי רג293/בי".

רג,1061/

י״ח באב התשנ״ד

(26

שינוי לתבנית מסי רג340/ג׳ על

עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות לתוספת בניה
לשיפור והגדלת  96יחידות הדיור הקיימות בפועל ללא
תוספת יחידות חדשות בתחום בתכנית; הרחבת הדירות
בהתאם לטבלה :טיפוס אי  -הגדלה מ־.35ס 5ל־ 69.5מ״ר
 טיפוסי; טיפוס בי  -הגרלה מ־ 50.35ל־ 73.5מ״ר -דירות קיצוניות; טיפוס ג׳  -הגדלה מ־ 50.35ל־ 92.5מ״ר
 רירה עליונה בולל חרר על הגג; טיפוס ר׳  -הגרלהמ־.35ס 5ל־ 96.5מ״ר  -רירה קיצונית עליונה בולל חרר
על הגג; ב) קביעת קווי בנין כמצויין בתשריט :לכיוון
מערב  3נד; לכיוון מזרח  2מי.

מחוז ־המרכז
מרחבי תכנון מקומיים :רעננה ,דרום השרון ,הררים,
בפר־סבא

הודעה בדבר אישור שינוי תפנית מיתאר מקומית
מח54/ב׳  -מחלף בביש  531עם בביש מס׳ 4
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת" :תבנית מסי מח54/ב".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רמות
השבים ,בפר סבא ,הוד השרון ,דרום השרון.

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פיןוחים .לקהל .בל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־
אביב ,רח׳ אחר העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב  ,61290טלי
 .03-5193333המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית רמת־גן ,רח׳ ביאליק  ,25רמת־גן ,טלי

;439

.03 - 7535555

,109

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

הדרים  -גוש
 ,6452חלקות

מרחב תכנון מקומי רמת־גן

הודעה בדבר תיקון טעות בשם תבנית
בהודעה ברבר הבנת שינוי תבנית מפורטת מסי רג/
 061ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4225התשנ״ד ,עמי ,3894
במקום ״שינוי תכנית מפורטת מסי רג ,1061/שינוי לתבנית
מפורטת מס׳ רג2293/בי" צ״ל" :שינוי תכנית מפורטת מסי רג/
 ,1061שינוי לתבנית מפורטת מסי רג293/בי".

מרחב תכנון מקומי רמת־גן

הודעה בדבר תיקון טעות בשם תבנית
בהודעה ברבר הפקרת תבנית מסי רג ,1061 /המהווה
שינוי תבנית מפורטת ,שפורסמה בילקוט הפרסומים

)1994

שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת־גן ,בצפון :רח׳
אהרונסון ;.בדרום :רח׳ הבילויי״ם; במערב :בית ספר
הבילויי״ם ,רח׳ הבילויי״ם; במזרח :גינה ציבורית  -גוש
 ,6180חלקה .426

X

ביולי

שינוי

רג,1061/

רעננה  -גוש

,6427

חלקה

;449

גוש

,6587

חלקות

,31

,38 ,37 ,36 ,30 ,26 ,1 2 ,2 ,54 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,35 ,34 ,33 ,32
;53 ,52 ,50 ,49 ,48

דרום השרון  -גוש

כפר־סבא -גוש

,6585

,6427

חלקות

חלקות

.41 ,40

,24 ,19,18,447 ,396 ,122

,33 ,25־,421 ,420 ,399 ,395 ,394 ,391 ,383 ,121 ,115 ,40 ,39 ,38

גוש  ,6447חלקות
 ;110גוש  ,6451חלקות

,108 ,107 ,94 ,92 ,91 ,90 ,61 ,6 ,5 ,4

,6451

;391 ,80

גוש

;50 ;25 ,24

חלקות
,6585

;246 ,244 ,53 ,50 ,6

חלקה

גוש

.40

עיקרי הוראות התבנית :א) ליעד השטחים המסומנים
בצבע אדום לדרך וקו שחור מקווקו למסילת רבבת תת־
קרקעית; ב) ליער את השטח המתוחם להקמת גשרים,
גשרונים ,תעלות ,גדרות ,קידות תומכים ,ובן לביצוע כל
עבודות חפירה ,מילוי והריסה הכרובים בסלילת הכביש; ג)
סגירה וביטול דרכים כנדרש ע״י התבנית; ד) הסדר
הסתעפויות ומחלפים.
הועדה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,40,15התשנ״ב ,עמי .3493

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדות המקומיות לתכנון ובניה
רעננה ,דרום השדון ,הדרים ,כפר־סבא ,ובל המעונין דשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

,4225

4550

ילקוט הפרסומים  ,4236ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת :׳.׳תבנית מס׳ יב29/ו2/ו,
שינוי לתכניות מס׳ זמ 600/ויב29/ו".

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יבנה ,מגרש
גוש  ,3511ח״ח .143 ,138 ,43

- 31

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות בניה בצורה
שכיסוי הקרקע המותרת תעלה ל־ ,50%בלי לשנות את
הסה״ב המותר ,שהוא  ;105%ב) תוספת שטח בהתאם
לתיקון  31לחוק התכנון והבניה.

 .הורעה .על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
;.
התשנ״ד ,עמי .2943

,4207

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנ,יה יבנה,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחום לקהל.

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר •מקומית הנקראת" :תבנית מס׳ לד1/425/ו,
שינוי לתבנית מס׳ לר."3/425/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד  -גוש
חלקות  ,37 ,36 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,4• ,3ח״ח

תבנית מפורטת הנקראת" :תכנית מס,
לתבנית מסי נת550/א".

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נתניה ,מגרש
גוש  ,8322ח״ח .140

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ר ,עמי .2333

מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

הודעה בדבר אישור תבניות המהוות שינויי תבניות
מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו ,ברבר אישור תכניות המהוות
שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עמי .416
()2

"תכנית מם׳

.

ופת3/1225/״.

מרחב תכנון מקומי נתניה

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-ברבר אישור תכנית המהווה שינוי

ילקוט הפרסומים

פת,46/1241/

שינוי לתבניות מס,

,4156

פת2000/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
אימבר  -גוש  ,6365חלקות .61 ,50

,4197

הודעה  .בדבר אישור  .תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת

,4236

פת/1002/

י עיקרי הוראות התבנית :קביעת תוספת חדר על הגג
בשטח  25.48מ״ר.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לאזור תעשיה וקביעת שטח להשלמת חלקה; ב)
הגרלת אחוזי בניה.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ׳
התשנ״ד ,עט׳ ' .1908
()3

כ״ז באב התשנ״ד,

שינוי לתכנית מס,

(" )1תבנית מס■
3ב".
־ השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
שפרינצק  - 4גוש  ,6388חלקה .427
פת,6/503/

התבנית .האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי ,הועדה המקומית' לתכנון ובניה לוד,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

4.8.1994

,4192

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

.43 ,39 ,13 ,5

הודעה על הפקרת .התכנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עט׳ .2497

- 2

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי מאזור מגורים לאזור
מגורים מיוחד; שינוי מספר יתירות ריור לשתי יהירות
במקום אחת; ב) לשנות אחוזי בניה; ג) לאפשר בניית
מרתף.

,4019

עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד חלק ממגרשים
מאזור מגורים מיותר למגורים א׳  2 -קומות קוטג׳ים ושטח
פרטי פתוח ,ומשטח ציבורי פתוח למגורים א׳ ,וחלוקה
חדשה למגרשים; איחור וחלוקה בהסכמה.

נת/ס/65א,3/

שינוי

"תבנית מס׳ פת1273/א ,שינוי לתכניות מס׳
ופת273/ו".

,4186

פת00/ס2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראה בתבנית מס׳ פת/
 1273על מנת לאשר בניית חדרים על הגג בבנין
מדורג.

4551

הודעות לפי חוק התכנון והבמה ,התשכ"ה1965-
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ
התשנ״ר ,עט׳ .1908
()4

״תבנית מס׳
ופת."3/455/

פת,36/1232/

שינוי לתבניות מס׳

ומיזוג אויר על הגג; ר) הגובה המקסימלי של תקרת
הקומה הרביעית יהיה  15מ ,וחדרי מכונות על הגג -
 18.30מ ,מעל גובה הכניסה הקובעת לבנין; ה) קביעת
שימושים מותרים.

,4186

פת2000/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,אזור
תעשיה סגולה ,רח׳ אלכסנדר ינאי  -רח׳ גזית  -גוש
 ,6354חלקה .18

()2

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה,
רחובות תל חי ,האחים שטרייט  -גוש  ,6377חלקה

עיקרי הוראות התבנית :שינוי משטח לבנין ציבורי
לאזור תעשיה.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ג ,עט׳ .2458

.21

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים ג׳; ב) קביעת הוראות בניה במגרש
עם  3פינויים.

,4106

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
תקוה ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

״תבנית מס׳ פת13/1205/ג ,שינוי לתבנית מס ,פת/
13/1205ב".

()3

״תכנית מס,
ופת."1152/

פת,5/1152/

שינוי לתבניות מס,

פת2000/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
שקרי  - 16גוש  ,6388חלקה .94

עיקרי הוראות התכנית :א) בניית  2דירות בקומה א,
מעל קומת קרקע קיימת; ב) בניית חדרים על גג הדירות
הנ״ל בשטח  23מ״ר לבל דירה; ג) הקטנת קווי בנין
 .צדדים קיימים ומוצעים במרחק  2.87ו־ 3.20מ׳ במקום
 4.00מ ;,ר) חדרי שירות (מחסן+סככה) בפינת המגרש
בשטח של  42מ״ר.

מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית מפורטת
הנקראת :״תכנית מס׳ פת49/1201/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח־
פינס  - 19גוש  ,6396חלקה .183

2000״.

עיקרי הוראות התכנית :א)'הרחבת דירות לבל הבניין;
ב) הגרלת תכסית קרקע מ־ 30%ל־.38.60%

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם.:פתח־תקוה  -גוש
 ,6193חלקה .133

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ר ,עמי .1907

.4186

()4

״תבנית מס'

פת,23/1252/

שינוי לתבנית מס ,פת/

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בנין אחורי
מ ,ל־ס  4.1מ.,

מ־6.00

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
תקוה ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה  ,72406סל'  .08- 270170המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית פתח־
תקוה ,עירית פתח־תקוה ,פתח־תקוה ,טל' .03-9371234

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
■לתכנון ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הוערה המקומית
לתכנון ובניה פתח־תקוה ,מופקדות תכניות המהוות שינויי
תבניות מיתאר מקומיות אלה:

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

מרחב תכנון מקומי פתחיתקוה

הודעה

()1

בדבר הפקדת תבניות המהוות שינויי
תבניות מיתאר מקומיות

פת,45/1241/

״תבנית מס׳
 ,6/1153פת1241/א

שינוי לתבניות מס׳ פת/

ופת."2000/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,אפעל
פינת היצירה  -גוש  ,6194חלקה .158

עיקרי הוראות התכנית :א) הגרלת אחוזי הבניה; ב)
תוספת קומה רביעית; ג) בניית חדרי מכונות למעליות
4552

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תפנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבנית מס ,רע,335/1/
שינוי לתבניות מס' רע 2000/ורע."181/1/
ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

s

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רחובות
ביאליק ולוי אשבול  -גוש  ,6586חלקות

,223-221 ,188-186

.249 ,225

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת גובה המבנים; ב)
קווי בנין; ג) קביעת זכויות בניה; יד) קביעת בינוי.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עמי .2334

,4192

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי המרכז

הורעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה המרכז ,מופקרת תבנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית הנקראת" :תכנית מסי ממ92/ס ,3שינוי
לתבנית מסי ממ."853/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת שמואל ,רח׳
טרומפלדור  - 9 ,7גוש  ,6189חלקה .)86( 936

עיקרי הוראות התבנית :א) בניית גרם מדרגות חיצוני
בקוי הבניה עפ״י המתואר בתשריט; ב) התרת שתי קומות
מגורים מעל מרתף מוגבה; ג) קביעת הוראות בניה.

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל ׳הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה  ,72406טלי .08-270170
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
י המרכז ,דחי וולפסון  ,10פתח־תקוה ,טלי .03-9302053
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי המרכז.

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון .ובניה המרכז ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת הנקראת :״תבנית מסי ממ ,4101/שינוי לתכנית מסי
שר."23/534/

ילקוט הפרסומים

,4236

עיקרי .הוראות התבנית :קביעת קו בנין צררי
ל־ 2.85מ.,

מ־4

מ׳

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע .על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רה ,דני מס  ,1רמלה  ,72406טל' .08-270170
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
המרכז ,רח׳ וולפסון  ,10פתח־תקוה ,טל.03-9302053 ,
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי י תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה; התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת" :תבנית מס ,ממ/ס,409
שינוי לתבנית מסי ממ."23/534/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :סביון  -גוש
חלקות .35 ,29

,6725

עיקרי הוראות התבנית :ו) התרת בניית יחידת מגורים
אחת בשטח לעיבור חקלאי;  )2קביעת תנאים להיתרי
בניה.
• הורעה על הפקרת התכנית פורסמה' בי״פ
התשנ״ר ,עמי .1911

,4186

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז• ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה המרכז,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה' בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת

כ״ז באב התשנ״ד,

;30

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון ,רה ,השקמה
מגרש  - 746גוש  ,6690ח״ח  ;100גוש  ,6691ח״ח 90ו.

4.8.1994

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה965-ו ,ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת" :תבנית מסי עח32/ו/ו,
שינוי לתבניות מס ,עח ,200/עח32/ו ועח/30/א."1/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית חרות  -גוש
 ,8338ח״ח .103 ,101
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד מאזור מבני
י משק ואבסנית נוער לאיזור מסחר ונופש; ב) הגדרת שטח

4553

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
הודעה .על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ר ,עמי .2770

ציבורי פתוח; ג) ביטול התווית דרכים והחוויה מחרש; ר)
הגדרת שטח לחניה; ה) הגדרת הוראות בניה.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בי״פ
התשנ״ר ,עמי .442

,4157

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק
חפר ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תבניות המהוות שינויי תבניות
מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור תבניות המהוות
שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:
()1

״תבנית מס,

הצ,53/1/2/

שינוי לתכנית מסי

הצ/126/

15״.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר־יונה ,מגרש
 - 2007גוש  ,8118ח״ח .17

עיקרי הוראות התכנית :תבנית לשינוי נקודתי; שינוי קו
בנין קדמי מ־ 5.00מ ,ל־ 4.20מי; שינוי קו בני אחורי מ־
 5.00מ־ ל־ 3.96מ.,
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עמי .1984

״תבנית .מס,

()2

הצ,24/1/6/

שינוי לתבנית מס-

,4188

הצ/1/6/

0״.

,4201

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים,
ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון ימקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תפנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבנית מם׳ בר,3/137/
שינוי ,לתבנית בר 137/ומש״מ( 74/בר)".
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חפץ חיים ,בחלק
הדרום מזרחי (לפי מש״מ חלק מ־ - )10 ,5גוש  ,4316ח״ח
.1

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת אזור לתעשיה ,ע״י
שינוי יעוד הקרקע מאזור מבני משק ואזור חקלאי לאזור
תעשיה; ב) התווית דרך גישה ,ע״י שינוי ייעור קרקע באזור
מבני משק ובאזור חקלאי לדרך.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עמי .1870

,4185

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שורקות,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות המשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ג באב התשנ״ד

(21

ביולי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אליכין  -גוש
 ,7921חלקות .89 ,88

)1994

אהרון לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז

עיקרי הוראות התבנית :ביטול ואיחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחרש בהסכמת הבעלים.

מחוז חיפה
מרחבי תכנון מקומיים חיפה ,קרית־אתא ,קריות ,זבולון ,מקומי־מחוזי מחוז חיפה

הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה בישיבתה מס,
הפקדת תכנית :״ג - 991/דרך נחל גרורה ,מסי  ,2קטע מבכר הל״ט ער אזור התעשיה מילואות".

2

מיום

24.5.1994

לבטל

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות:
במרחב תכנון'מקומי חיפה:
התכנית
מסי התכנית
עמק זבולון  -מפרץ חיפה
חפ222/
תכנית המתאר של העיר חיפה
'
חפ229/

4554

ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

במרחב תבכו ן מקומי קרית-אתא:
מסי התכנית
כ150/

במרחב תכנון מקומי קריות:
מסי התכנית
( 248Aק75/א)
( 248Bק75/ב)
(ק)80/
312
ק130/
ק221/
ק253/
ק1000/

1 29E
501
501A
678

.התכנית
,
תכנית המתאר של קרית-אתא תשל"ז1977-
שם התכנית
תבנית מתאר מקומית סב י נ יה
עצוב ארכיטקטוני
הרחבת קרית ביאליק
תכנית המתאר לשטח הועדה המקומית לבניה
ותכנון עיר קריות
השלמת אזור התעשיה בגוש10431 .
אזור מלאכה ותעשיה קרית-ביאליק צפון
סמון תואי לדרך ראשית מסי  244באזור
צור-שלום
שנוי תכנית בנין ערים של קרית-ביאליק
אדמת הקרן הקיימת לישראל בע״מ
אדמת הקרן הקיימת לישראל בע״מ
אדמות הקרן הקיימת לישראל בע״מ

תכנית זו משפ יעה על תכניות אלה:
במרחב תכנון מקומי חיפה:
שם התכנית
מסי התכנית
אזור תעשיה  -פוארה
חפ174/
הרחבת רחוב מסי  1015כביש קרית אתא
חפ643/ואי

במרחב תכנון מקומי קריות:
מסי התכנית
ק123/
ק297/
267
298
340
343
352
355
358
360
362
371
376
874

(ק)76/
(ק)79/
(ק)81/
(ק)82/
(ק)73/
(ק)90/
(ק)92/
(ק)94/
(ק)96/
(ק)98/
(ק)74/
(ק)67/

במרחב תכנון מקומי זבולון:
מס־י־ התכג י ת
זב33/

שם התכנית
שנוי לתב״ע מפורטות קרית שמריהו
תו י המשך שדרות בן־גוריון בקרית-ביאליק
מעבר לנחל גדורה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
 .פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
פרצלציה
שנו י תכנית שבו ו "רסקו"

התכנית
מוסד אהבה כפר ביאליק  -הרחבה

תכנית זו משפיעה על שתי דרכי׳ם ארציות ,שלגביהן פורסמו הודעות על-פי סעיף
מסי  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופתוח)  ,1943כדלקמן:

מסי הדרך
לפי ההכרזה

מסי הדרן
החדש

2012
2104

7811
7911

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

שם
הקטע
קרית-חייס/קרית אתא
בביש אפק

4555

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
מקום התכנית :מפרץ חיפה לאורך נחל גדורה (ואדי פוארה) וממזרח לאזור התעשיה
של קרית ביאליק ,בין ככר הל״ט (וולקן) לבין אזורהתעשיה מילואות.

אלה השטחים׳הכלול ים כתכנית:
במרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה:
גוש  11625חלק מחלקות  11עד 13
במרחב תכנו ן מקומי חיפה:
גוש  11548חלק מחלקות 39 ,34 ,25
גוש  11588חלק מחלקות 33 ,13
גוש  11605חלקות בשלמות  28עד  33 ,32 ,30וחלק מחלקות ,24 ,20 ,19 ,17 ,16
37 ,36 ,34

במרחב תכנון מקומי קרית-אתא:
גוש
גוש
גוש
גוש

גוש

 11600חלקה בשלמות  21וחלק מחלקות  1עד 20 ,19 ,17 ,3
'11606חלק מחלקות  9 ,7 ,6 ,3 ,2עד 12
 11607חלק מחלקות  1עד 4
 11608חלקות בשלמות  43 ,3וחלק מחלקות ,36 ,35 ,33 ,32 ,5 ,4 ,2 ,1
 40 ,38עד 42
 11627חלקה כשלמות  12וחלק מחלקות  2עד 25 ,14 ,13 ,11 ,6

במרחב תכנון מקומי קריות:
גוש 10147
גוש 10418
גוש 10419
גוש 10431
גוש 11530

גוש 11532

גוש 11533

גוש 11557
גוש 11589
גוש 11590

חלק מחלקות 6 ,4
חלק מחלקה 1
חלק מחלקות 3 ,2
חלק מחלקות 58 ,57 ,1
חלקות בשלמות ,64 ,61 ,60 ,48 ,47 ,32 ,31 ,17 ,16 ,5 ,4 ,2 ,1
65
וחלק מחלקות  ,34 ,30 ,29 ,18 ,15 ,10 ,3עד ,54 ,49 ,46 ,36
67 ,66 ,55
חלקות בשלמות  31 ,21 ,20 ,8 ,7עד ,80 ,79 ,70 ,69 ,58 ,57 ,34
136 ,135 ,118 ,117 ,106 ,105 ,92 ,91
וחלק מחלקות ,93 ,90 ,81 ,78 ,71 ,68 ,59 ,56 ,37 ,35 ,22 ,9 ,1
143 ,138 ,137 ,134 ,119 ,116 ,107 ,104
חלקות בשלמות  44 ,26 ,25 ,15 ,14 ,2 ,1עד ,74 ,73 ,62 ,61 ,46
91 ,90
וחלק מחלקות ,89 ,75 ,72 ,63 ,60 ,47 ,27 ,16 ,13 ,12 ,3
 92עד  .96י
חלקות בשלמות  2עד  66 ,55 ,53 ,52 ,30 ,29 ,27 ,26 ,4עד ,71
וחלק מחלקות  56 ,54 ,31 ,28 ,25 ,5 ,1עד 65
חלק מחלקה 61
חלק מחלקות 211 ,102

במרחב תכנון מקומי זבולון:
גוש 11545
גוש 11558
גוש 11559
גוש 11561
גוש 11591
גוש 11598

חלק מחלקות 2 ,1
חלקה בשלמות  ,21וחלק מחלקות  14עד 23 ,22 ,19
חלק מחלקות  13 ,7עד 18 ,17 ,15
חלק מחלקה 62
חלק מחלקות 2 ,1
חלק מחלקות 2 ,1

מטרת התבנית :התווית דרך פרברית מהירה ,בהתאם לתבנית מיתאר ארצית לדרכים (תמ״א  ,)5אשר תשמש בקשר בין
חיפה ואזור התעשיה במפרץ ,לבין הקריות ומישור החוף הצפוני .דרך זו תנקז את התנועה שאיננה תנועה פנימית של
הקריות ותקל על ירי כך על התנועה העוברת כיום בשר ,ההסתדרות (כביש חיפה-עבו הקיים).

הורעה ברבר הפקרת התבנית אשר פורסמה בילקוט פרסומים
בזאת.

ז' באב התשג״ר

4556

(15

ביולי

)1994

,3089

מיום

984ו,26.8.

עמודים

,3142-3140

בטלה

חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה .מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת" :תבנית מס -מב ,337/שינוי יעוד
שטח מציבורי פתוח לתעשיה קלה ,שינוי לתכנית מס ,ג545/
 אזור תעשיה ומלאכה תל חנן ,נשר".השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נשר  -גוש

 .ח״ח

,11227

.17 ,14

עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד שטח מציבורי
פתוח לתעשיה קלה.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ג ,עט׳ .567

,4063

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
חיפה ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות
הכרמל ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״א באב התשנ״ר

(19

ביולי

)1994

חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה .

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף■  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נהריה ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית הנקראת" :תכנית מס ,ג ,6223/שינוי לתכנית
מס ,ג851/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18171חלקה .90
עיקרי הוראות התבנית :תוספת שתי יחידות דיור
בקומת הקרקע והגדלת הבניה על הגג.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'
 .06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית נהריה ,עירית נהריה ,נהריה  ,22100טל'
ו.04-92212
ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכגית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה• המקומית
לתכנון ובניה הגליל המרכזי ,מופקרת תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת" :תבנית מסי ג ,6370/שינוי
לתבנית מס -ג."1232/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר הנא  -גוש
 ,19418ח״ח .16
עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד למגורים.
בל .מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים .האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי; סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קדיח הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל-
 .06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הגליל המרכזי ,רח־ לוחמי הגיטאות ,10
עבו  ,24100טל' .04-919339
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מטה אשר

.

הודעה בדבר אישור תפנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תבנית מפורטת
הנקראת" :תבנית מס ,ג:"7189/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש
גוש  ,18425ח״ח .1

,18424

ח״ח

;9

עיקרי ,הוראות התבנית :קביעת אזורים לשימושי
המחצבה השונים בתחום התבנית; התווית רשת דרבים
ודרך כניסה למחצבה; קביעת תנאים ,הנחיות ■ושלבים של
פיתוח ,שיחייבו את מבצעי התבנית; קביעת צורך החציבה,
מיקום וגובה הטרסות ,מיקום וסוג המיתקנים.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ג ,עט׳ .515

,4060

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה .המקומית לתכנון ובניה מטה

4557.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
אשד ,ובל המעונין דשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ג באב התשנ״ר

(21

ביולי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר־שבע ,העיר
העתיקה ,רה־ שלושת בני עין חרור  -גוש  ,38004ח״ח
.43

)1994

אפרים קריצלר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד משטח עיבור פתוח
לשטח מסחר.
()2

״תכנית מס,

,34/103/03/5

שינוי לתכנית מס,

/103/03/5

19״.

מחוז הדרום

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר־שבע ,רחובות
י הנרייטה סולר ,יעחק בן־עבי ,קרן היסוד ,וולפסון ,דרך
הנשיאים ,נורדאו  -חלקי גושים .38018 ,38016 ,38015

מרחב תכנון מקומי אשרור

הודעה בדבר הפקרת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשרוד ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת הנקראת :״תכנית מס ,2/127/03/3 ,שינוי לתבנית
מם127/03/3 ,״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשרור ,בנה ביתך
ברובע ט״ו ,מגרש  - 422גוש .2004
עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תבנונית לאפשר
הקמת שתי יחידות דיור במגרש  ,422על ידי שינוי ביעודי
הקרקע ובזכויות ומגבלות הבניה.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הדרום ,רה' הנשיאים ,ת״ר  ,68באר־שבע  ,84100טל'
 .07-296414המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית אשרור ,מרכז ד׳ ,אשרור  ,77100טל'
וו .08-5451
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר־שבע

הודעה

בדבר הפקדת תבניות המהוות שינויי.
תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה באר־שבע ,מופקדות תבניות המהוות שינויי
1
תבניות מפורטות אלה:
״תכנית מס׳

()1

177״.

4558

,25/177/03/5

שינוי לתבנית מס,

/03/5

עיקרי הוראות התכנית :יעירת מסגרת תכנונית להקמת
קרית הממשלה בבאר־שבע על ירי :א) קביעת שימושי
קרקע ותקנות בניה; ב) שינוי ברשת דרכים.

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ירי תבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל'
 .07-296414המתנגד ימעיא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית באר־שבע ,ת״ר  ,15באר־שבע  ,84100טל'
.07-463666

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ערר

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס׳  ,15/107/03/24שינוי
לתכנית מס 07/03/24 ,ו".
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ערר ,שכונת
נעורים ,שטח ממערב לרח׳ הפלמ״ח.
עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
הוסטל ומעון עבור קשישים ,על ירי שינויים ביעורי קרקע
וקביעת הנחיות בניה.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ד ,עמ׳ .1988

,4188

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה■ המחוזית
הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ערר,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ד באב התשנ״ר

(15

ביולי

)1994

שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום
ילקוט הפרסומים  ,4236ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות  m3המשפט

בית המשפט המחוזי ברנל־אביב־יפו
הודעות ברבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן
הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה
או למינוי מנהל עזבון.

תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנות

שם המבקש

צוואות
 5044/94־

דורה לוי
יעקב בנאי
גולדה גולרץ

5056/94

רוטבלום רב
צבי מסד
הנרי,לובל
מיכאל שכטר
יוסף זיתה
אישר מלכה .
ברטה פצקין
צבי אוסקר
שמעון קרני
בנימין ברנשטיין
רוחמה זר
אסתר מרגליות.

5047/94
5049/94

164.93

201193

21.194

5057/94
5059/94

. 5061/94

5064/94

'5065/94
5066/94
5068/94
5071/94

5074/94
5075/94
5076/94

5081/94

5082/94
5083/94
5093/94

5099/94
5100/94
5101/94
5102/94

בורשטיין שרה
שרנסקי יצחק
פורכט אסתר
סמואל טאו
י אסתר ביבלר
גיסה שרף
סרברובסקי
ישעיהו
 ,משה טויב

4933/94

4133/94

בנימין אופזיצר
איטה שפירו

5096/94

5123/94

ילקוט הפרסומים

,4236

21.194
249.93
309.92
205.94
29394

29394

16.093
25394

11694

16.94
1111.82
11.1192
15.11.93

22372

27.682
16194
11194

.

5126/94

שקרקה רות
קליגר הרסה
חנה רייזל
הרשקוביץ רחל

5131/94

בלה ברכה
גר חיים

11694

5135/94

אחידוד בונסקו

31.1.94

5141/94

יוסף מורחי
דוידוב חמרה

13394

5127/94
5129/94
5130/94

5134/94

5142/94

16694

201193
1494

301188

2411.91
21,694

141.94
1610.92
6093
27389

18394
4685
16394

1694

סלבה פיש
אברהם ■שלמה
* :
טאוב
ורדה הרשקו
דהרי מיכאל
סטולרו זהבה
פנינה זילברמן
גזה ומוש
אלץ אוחיון .
מלמו־ אורלי
עדינה קליגר
רמבינסקי
חיה בריל
 .סכיאנו
שרלוטה
חיים נחמיה-שיף
ברטה וינברג
■ שפירו

ב״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

שם המבקש

145.92
1694

• 9.11.93
4694

29.7.93

7.11.92
5144/94
5145/94
5146/94
5149/94

5153/94
5156/94
5157/94

5160/94
5164/94

5166/94
5167/94

5169/94
5175/94

5177/94
5178/94

 '5104/94אברהם בן יהודה
5105/94
נעמי דהת
ברסלר יעקב
5107/94
כץ לולה
5113/94
אירמה ומוש
5115/94
 5117/94י לדיסלט רוט
פינסטרן בת ציץ
5119/94
אחידור בונסקו
5135/94

יעקב בריל
סרברובסקי סלו

20194

סימונה ארז
אהוד בנאי
סלה
(שרה) רובין. .
חנה רוטבלום
הלנה (חנה) מסר
רלה לובלסקי
פני שכטר
לואיס זיירה
דור ישי
אקרמן תטה
מרגלית צבי
מאירה קרני
שרה ברנשטיין
אליעזר זר
חנניה ליפא
ווינברגר
יעקב בורשטיין •
שק בנימין
פח־כט מיכאל
גבריאל ספירא
יעקב קציר
אהק שרף ..

מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

5179/94
5180/94
5189/94

5190/94
5191/94
5192/94

5194/94

5196/94
■ 5198/94
5199/94

5200/94
■ 5202/94
5204/94
5205/94
5212/94

5215/94
5216/94

אליזבט בהם
אדוקים תחמן

צבי ליסניצקי
משה עוזר
קולשינסקי
פנינה דור

אברו־זם לרנר
אליהו גרוסמן
דינה סרבית סקי
שרגיי טחה
אביקזר יהושע
נחמה רייו חרנם

סלומון גולמבוך
שלמה בן אברהם
יהושע דור קנו־פ
סימה גורדון
חיה אורינובסקי
לואיזה שטראוס
.רחמה רפאל
טובה ארם
מרטין קניפל
צילה ארבל
אורנשטיין שרגא
דוד הירשברג
צפורה שחות
צרני
שמחה דתיהורן
לאוי פיליפ
.ברנר דורה
שושנה בן יוסף
י דור ישראל
זלברמן אולה
קולני יעקב *
קולני בתיה

6S94

19.694
285.94

16،7.91

21694
14,12.89

14694

3394
30394

11691

215.94

67.93
309.88
6394

241192
11693

S194

1.1192
7394

23.494
5394

25.694
21694
8.694
156.94

29394

1694

1011.93
62.93

,25092
111.94

30594

י

שגיב-שקרקה ואח׳
נפתלי קליגר
גדעון רייזל
פוקס ביאטתס
לאה
שרה סולימן
רמבו חנה
רבודה
דיאנה וקסלר
קרקש
חנה מורחי
ועקנין אנגלה
(דוידוב)
פאול בהם
גחי פלודינה
רויזמן
עתירה ליסניצקי
לובה
קולשינסקי
גבריאל דור
מדו
אהובה לרנר
רונית■ גררסמן
ליפשיץ
לוסי ברנר
וולמן רוברט
סימי סימן טוב
תמר אליעזרי
ג׳פרי
רודני פלאקס
עדינה בן אברהם
פנקס כפתורי
עליזה קרן
עליזה יבין
משה רוזנטל
מזרחי שושנה
ברוך ארם
אלקנה ארם ואה י
יעקב ארבל
אורנשטיין אסתר
תלמה דולגין
יורם יום טוב
יעקב קרומהורן
לאוי ברנדלה
ק מובשוביץ
אליי בן יוסף
דוד מתה
בהן צפורה
אהוד סופר
אהוד סופר
4559

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות (המשך)
תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנוח

מס׳ התיק שם המנוח
5325/94

שם המבקש

5329/94
5331/94

צוואות
5217/94

ליון כהן
מיסה לביא (פול)
מרמינסקי משה
מושקוביץ צידל

5231/94

רייס טילי
ארנסט אדנו
נוישילר
פניה צוקרמן

5235/94

פלה גוטמן

5236/94

עמליה קרייף
מרים גרין
ברסלר גיטל
אריהיזנרשטיין
תאה לוי
שמעון הרוש
מנדל הרשקוביץ
שרה פרידה
הרץ
בובבינדר זיגו
בהן ברטה
אונרייך אהובה
סמוילף שמואל
ריטה חיים
ותר ורטהיים
יהושע וולק
לוי רחל רבקה

26694

5284/88

רחל בלומה ביבר

31.1.87

מנחם חננאל
רייס פרדריקה
בהן ליק
שרה לינקה
פורמן אליהו
סולומון עלתה
מסורי מריה

1.694

5219/94
5221/94

5224/94

251.94

31,5.94
27.11.89

26691
5232/94

5234/94

114.94

5242/94
5243/94
5244/94
5247/94
5256/94
5260/94

5262/94
5264/94
5265/94
5267/94

5269/94
5270/94
5271/94

5274/94

5281/94

5282/94
5286/94
5291/94
5292/94
־5213/94

5295/94
5297/94

5298/94
5300/94
5305/94
5306/94
5310/94
5318/94

5321/94
5324/94

4560

סילביה נבון
גוטליב מיינדל
(מלבינה)
זלמן שיף
 ,משה קלינגר
שרה קלינגר
מודרוביץ גיטלה
דורה מילר
רמי עזורי רם
בדר יוחנן

5336/94
5338/94
5339/94
5341/94
5344/94

28693

6194

244.94
5237/94

כרמל פיקו
בני לביא
מרמינסקי צפורה
קלרה מריה
גרינברג
רפאל יונה רום

5334/94

11.1.94
15394

11.1.94
13.5.94

18694

21.1093
12694

27.1.88
21394

.

23394
29394
31.1.81

22694

16690

7.1.94

26594

251.94

111.91
201.94
16694
12694
6594
23394

104.93

102.93
27,4.94

11.94
27.694
11494
17.694

חנן נוי
קליימן צבי
(גריגורי)
מרי (צופיה)
מוריאל
קמין זיתון
רבקה ליפשיץ ואח,
לביא שרה
דליה רונן
נחום לוי
מירי הרוש
קלרה הרשקוביץ
יהושע
דור הרץ
קראוס דוד
זיירל רינה
שמואל צפורה
חיץ עליזה
שלמה ריטר
ברכה ודטהיים
חוה וולק
אוריאל חאן
הקרן לטיפול
בחסויים
חננאל ויקטוריה
יוסף גרטנר
כהן שרה רחה
מרטה מריה וסינג
פורמן שרה
סולומון אילן
ויקטוריה (בחלי)
בוכרע
פיליפ נבון
גוטליב יצחק

מרום שיף
יאיר קלינגר
יאיר קלינגר
ריב (פניה) טוני
חיים רייס
אורלי עזורי
גלעד עריה

5346/94
5347/94
5350/94
5352/94
5356/94
5357/94
5359/94
5361/94
5364/94
5370/94
5372/94
5373/94
5374/94
5377/94

5378/94
5380/94
5381/94
5382/94
5383/94
5386/94
5387/94
5388/94
5389/94
5391/94
5392/94

מנחם (מנדל) פייט
יעקב כרמוש
אלסר (דרוקר)
לאון יהודה
סארי אליז
בלוך מורגן
סימה רחנצויג חיה
רבקה נודלמן
חנוך גורי
ברש יטה
לניאל גניה
שלמה שוינקלשטיין
פרידמן גרש
מוסקוביץ קריסטינה
דרור ציון חיים
לררמן שרה
קפנקריגר טוביה 1
לייב
סלאב שמעה
י צילה אליס
ארמוני חמרה
אסתר
מויסס לנאיל
זוסמן נתן
אברהם ישראל
יחן
ריינה דימיטרובה
צילה פורר
בנימין אבידור
לייטנר הלן
לייטנר יוסף
ליאק ארטן
יהודה ליאון
פינקלשטיין פישל
צפורה שטרית
שיין יהודה
מרים בל
אברהם כהן
פייביש זילברמן

תאריך
הפטירה
7.2.94
21.694
62.90
10.12.91

29.7.93
26،9.93

27394

2112.93
26694

27.2.94
11.93

21.12.93
16694
22394

2394

1111.93

154.94
14394

182.93
19.2.94
12394
19.694

22.12.90

301.94
31.1.93

 19.48528694

23394
10887

4694

28691
11.494

27393
102.94

שם המבקש
גילה גוטמן
גולייט כרמוט
אלסר (דרוקר)
רבקה
רוברט אורים
מורגן
דוד רוזגצויג
אליה נודלמן
דורית nKo
ישראל ברש
שטראובר משה
לאה שוינקלשטיין
פרידמן אלכסנדר
הנריטה סגל
דרור גבריאל
לררמן רוד
נורה קפנקריגר

סעיד סלאב
תמר קליטמן
בלשטיין
חמרה אברהם

מרכוס הורן
שמואל זיו
אסן קמחלי
שרה
אליעזר אלקלעי
פטר פודר
הניה אבידור
לייטנר מל
לייטנר מל
הרי דניאל ארטן
בתיה גלינר
פינקלשטיין הילדה
שרה רונן
מרים עידון
יוסף גורן
רות מושקוביץ
זילברמן ביאטריס

ירושות
5042/94
5043/94
5045/94

5046/94
5048/94
5050/94

5051/94
5052/94
5053/94

כהן יוסף
משה מנחם
רחל קולנדר
יעקב קולנרר
וילהיים וילי
משה
חזן יצחק
ימיני מאירבנימין ימיני
ימיני חדוה חרטה

28494

31394
10394 .

7392
8187
13694
10.73

289.72
227.83

בהן לאון
יהודה
אליהו משה
משה קולנדר
משה קולנדר
חוה אלישע
אדרי אלה
ימיני ראובן
ימיני ראובן
ימיני ראובן

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות (המשך)
מס׳ התיק ■שם המנוח.

מס׳ התיק שם המנות

תאריך
הפטירה

שם המבקש

27.1.92

דניאלה שינר

5121/94

צדוק חורי
ישראל סיטון ,
אמסל לאופולד

.5125/94

שרה ליפשיץ
מנדל ויינשטיין

4832/94

יצחקי טובה
בן ציץ גם
פלברט חנה
בן יוסף
יעקב משה
טרזיה דויטש
ריצרר גדול
לחה אלג׳ם
יוסף אלכם
לנגסם אליהו
גץ מורובוסה .

5122/94
5124/94

ירושות
5054/94
'5055/94

5058/94
5060/94
5062/94

5063/94
5067/94

5069/94
5070/94

5072/94
5073/94
5077/94
5078/94
5079/94

5080/94
5084/94
5085/94

5086/94
5087/94

5088/94
5089/94
5090/94

5091/94
5092/94

5094/94
5097/94
5098/94
5103/94
5106/94
5108/94
5109/94
5110/94
5111/94

5112/94
5114/94
5118/94
5095/94
5116/94

3373/94
5204/94
5120/94

------- ---------------------------תאריך
הפטירה
31.1.94

284.93

27,892

׳
קפולסקי בלה
אבא להר
קפולסקי
טיין ויל
שינה יחזקאל
צפורה מורדרך
יעקב מורדוך
לוי משה
רחל שיין
מלכה אבישר
לבשיץ בוריס
מצלח קמחי
בסוס פרירה
׳־ בסוס דוד
ליסט אטי
יהודית
ליסט מאיר ,, •.
■ עמיצור יעקב
י עמיצור רשקה
לאון יעקב שלום
ציצואשוילי
נקומה
לאי אלוש

אלעזר חזק
קוקוי מרים
דניאל מרכוס
פינקלשטיין
פלו׳יקה
גודגיה שלמה
פרקש אלכסנדר.
פרקש אטלה
מעורה סלומון
'רחל רצבי
ברסל רחל
משה פרידתך
עזריה משה
שאול מקמי
רחל קרזמיאנסקי
ישראל גל
הופ טובה
שפירא חיים
אריה בוקצין
שילה וולצר
שושנה בן יוסף
אטיאס ראובן־

5128/94
201093

241193
20394

241182

14394

5394
29.1193

7394
17394

18394

21.1187
9.1193

דניאלה שינר
טל מבאל
שינה מאיר
משה מוררוך
משה מורדוך
לוי זיינבול
זלדה
אליקים שיין
דלית דורון
שפירו לידיה
דוד קמחי
ששון מוריס
ששון מודים

5132/94
5133/94
5136/94
5137/94
5138/94
5139/94
5140/94
5143/94
5147/94

5148/94
811.87
241093

9.67
874

1494

לייסט
לייסט
מלבה
מלבה
דוקאן-

מריה
מריה
עיח
עיק
שרה

5150/94
5151/94

5152/94
5154/94

8489

5.892
26394

20394

811.93
18894
19.7.91

23884
28894

8374

7.7.86
474
27.1.94

31.7.92
21894
8894
24494

17.1.94

21392
15394
14394

1011.93
28393

קריכלי שמשק
דוקאן דולי
שרה
רות בר און
קוקוי שי
מלווין מרכוס
סילביה
שרה לנדסברג
פרידה ציטיאס
■סקרוצרו יהודית
סקרוצרו יהודית
רמי פאר
אמנון לוי מודחו
'סטולרו זהבה
פרידריך פולה
עזריה רחה
אסתר מקמי
אידמה פלווין
הרוה גלזר
קרסנו־ פרנסין
שפירא שרץ
יוסף בוקצץ
גוטה קרחינסקי
אלי בן יוסף
אטיאס אליהו
שלמה
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5155/94
5158/94
5159/94

5161/94
5162/94
5163/94

5165/94
5168/94
5171/94
5172/94

5173/94
5174/94
5176/94
5181/94

-5182/94
5183/94
5184/94
5185/94
5186/94
5187/94

. 5188/94
5193/94

5195/94

.5197/94
5201794

.

אייזיק קיזנרמן
פוגל לייבל
הרש
יהודה למברגר
וויטצק שוורצמן
ידויגה
שאול פיק
ישראל קרואני
ספיר משה
גאולה חומר
דהן יששכר
דהן עלתה
גיה זחוב
בשאר זמירי
יצחק ברוקר
שניידר גניה
מצא שלמה
שרה גיטל רייס
טדיווש רחל
בנציץ יהודה
דמישולם
רוחם גרץ
גיטל גניה
לובנסקי רוניה
מלין צלה
לאודה ררימר
ארובו לאה
ארובו מנחם
מגהץ חוה
גרשון הודביץ
קלנר דליה
מושקוביץ דור .
פסיס פיוטר
פנחס

2811.93

25394

201.92

2311.81
211191
8694
17.1193

304.94
511.94

34.87
19394

31093
234.88
20893

10394
27.7.87

11.94
11,4.91

7.4.80
5394
81191
25394

29.4,94
27394

6194

181.94
84.92
812.91
201093

7.1.94
4362
22394
20194

111.93
9394
1.77

1.72

217.86
11894

101191
21.1.94

25394

שם המבקש

חוה חודי
 ,,רנה סיטץ
אמסל חיים
ג׳יימס
 .יעקב ליפשיץ
רבקה לאה
ויינשטיין
עמיאל הדסה
שמשון גם
שבח פלברט
 pיוסף שמואל
טובה קאופמן
סנדרין גדול
נסים אלכם
.נסים אלג׳ם
יהודית חיבור
חיה מהתבוסה
ציבדטרו
רחה קיזנרמן
פוגל מנרי
רחל כץ

יוסף שוודצמן
מרים פיק
גנה קרואני
בלהה גולדברג
שלום תומר
דהן שלמה
דהן שלמה
לואחה זיזוב
זמירי נעאם
שרגא בר־יקר
מרקל אילנה
מצא רינה
דור רייס
אביבה אופיר
 סחן רוטקונפורטי
אסתר חזקיה
רוני .פרשטמן
 .ליפמן אירינה
מלין נתן
אירנה ויסרקי
ערבה יהודית
ערבה יהודית .
שמעונוביץ מלבה
חתל הודביץ
קלנר יעקב
מושקוביץ מריטה
פסים אמה
אסתר

4561

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות (המשך)
מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

—

מס׳ התיק שם המנוח
1513/94

שם המבקש

5207/94
5208/94

5209/94

5210/94
5211/94
5213/94
5214/94
5218/94
5220/94

5222/94
5223/94
5225/94
5226/94
5227/94
5228/94
5229/94
5230/94
5233/94
5238/94

5239/94
5240/94

5241/94
5245/94
5246/94
5248/94

5249/94
5251/94
5252/94
5253/94

5254/94
5255/94

5257/94
5258/94
5259/94
5261/94
5263/94
5266/94
5268/94
5272/94
5273/94

5275/94
5276/94

■ 5277/94-

4562

5250/94

1260/90
1259/90

ירושות
5206/94

גולדה קייטמן
קצפ אודליה
אידה ליברשיך
אברהם ליברשיך
לאה לייבוביץ
סמוחה מרסל
דוד רחה
פייר משה
ליוש ודנאי
זיו עמיהדר
דורזק שמעק

סורוקה פיגה .י

וולף מנדל
י קרגולה סוהם
בתיה בס
אברהם בס
שמואל הורביץ
עבדללה ששק
מרדכי
עבדללה ששק
שפיחה
נפתלי פיגר
שינדה קוסי
מולינה מוריס
מולינה רבקה
מדלין זכריה
אלוף אלוף
פהימה אלוף
■ זוסמן לאה
יוסף בן ישי
חיים גד
רחל שרק
יהודה (לייב)
ברנד
רבקה מושונוב
מרים רמרו
ברסלר משה
חזקיה נסים
אה pכהן מנשה
רפס איזיק
בורביע דבורה
אריאל ידידיה
אריאל רבקה
וולף ציפר
וולף מילרשטייך
שרה שרווצקיה
קוצינסקי בנימין
אורלנד נמשה
שנטל יעל
גינזבורג טובה
רגנשטרייף אדלה
נעים בובה
פרחי סולומון
יצחק גרעץ עמיר
פישמן זיאמה
נתן ליבוביץ
שי אהובה
יחיאל שמואל

305.91

אביטל שפרה

1.1192

וולף אליהו
קרגולה אורי
עדנה שמי
עדנה שמי
 pהודביץ
עבדללה ששון
זמיר
עבדללה ששק
זמיר ■
שרה פיגר
כץ רחל
משינה מישל
משינה מישל
דניאלה סגל
חרבי אילנה
חרבי אילנה
זיו שמואל
יצחק בן ישי
גילה צברי
שלמה שרון

19.92
7393

29.11.90

73.94

177

3011.86

24.194
27.138
11393

1,5.93

116.94
25394

18,10,77

31.84
164,94
11894

5394
249.71
1.1093

21A94
7,694

9.6.94
164.93

11190
27394

211.92
14194

216.94
10189

10890

1.694

7.1.92
9494

201193
21192

11890

28194

11.194
28193

86.94
16694

1379

שמואל ברנד
אלפרד מושוטב
רחל רמרז י
קרוגלנסקי
לביא שרה
חזקיה חנה
מרים כהן
רפס מרים
דורית נורל
אריאל יהושע
אריאל יהושע
שרה ציפר
חיה מילשטייך
סשה שרווצקיה
פלסקובסקי חיה
אורלנד פני
שנטל חן
גינזבורג דניאל'
רגנשטרייף זיגו
איריס חננאל
פרחי יצחק
יעל עמיר
קוסטטביץ גלינה
וינה ליבוביץ
כהן ברכה
יחיאל יהושע

3784/76
5278/94
5279/94
5280/94

5283/94
5284/94
5285/94
5287/94
5288/94

5289/94

5290/94
5294/94
5296/94
5322/94

5323/94
5326/94
5328/94

5330/94
5332/94

5333/94

5335/94
5337/94

5340/94

5341/94
5342/94
5343/94
5345/94

5348/94

5349/94
5351/94
5353/94
5354/94

5355/94
5358/94
5362/94

. 5363/94
5365/94
5366/94
5367/94
5368/94

5369/94
5371/94
5375/94

5376/94

■

חוה הורנשטיין
ניסן בן ישי
דהרי רבקה
וקסלר דורה
אוו אריאל
פני (פיגה) בכר
אסא משה
שרה אלקה מור
שמידט ישראל
אברהם בלומנשטיין
פישמן גרשץ
סלר שלמה
סמוכיאן
אגטונינה רייזר

צבעוני שלמה
אלגריה לניארו
יוסף גרוסברג
ברש יטה
עומסי (.עמוס)
עואר צלח
חיים כראל רם
 .יצחק לרגמן
אהרן צדוק
דוברה טראדאש
רגינה ריבוביץ
בכר שמואל
לדרמן אלטר
פדנובסקי אסתר
אורקה שושנה
ערה גלדמן
מחקשווילי אהרן
ישר
רם משה
לנדסברג מרכוס
מואס רפאל
מואס חנה
קחי פורטונה
מדים אפשטיץ
גניה רוזנברג

תאריך
הפטירה
18888
1811.93

30443
11162

11,4,76
141.93

24494

89,92
21,4.94

28194
14.185

305.94

1894
13894
11.1193

13694

6394
31394
1694
27.1093

, 5494

25.1091
11490

241087

4S94
14494

11494
211193
25394

11194

, 23594

17.93

1.9.92
8189

101193

157.90
14178
30494

23594

141.93

5494
14189

57.89

101.72

9.1.88
17.94

19.494
181.91

שם המבקש
אדם ריבוביץ
סזמן דינה
הרברט גולדמן
הרברט גולדמן
מעת שחורי
עובדיה רמי
ציבוטרו טנרי
לזר רוזה
שושנה שרייבר
זיו יעל
דוחון אסתר

משה הודנשטיין
שרה בן ישי
דהרי דוד
הרי וקסלר
אוו סבטלנה
בבר משה
מניה אסא
אורן מור
שמידט אלימלך
לליאנה מרקוף
פישמן מריה
דניאל סמוביאן
איב עמנואל
רייזר •
) תמיר זיוה
לניאדו שלמה
ברטה גרוסברג
ישראל ברש
עומסי חממה

מרים לוי
רות רם
ליליאן בראק
שושנה צדוק
חיים טדאדאש
אדם ריבוביץ
חרוה צוק
לדרמן דוד
שרה גבנשטניטר
אורקה גדעון
מאירה מתיה
דור מחקשווילי
יצחק רם
לנרסברג דחה
מואס מרדכי
מואס מרדכי
ספררו שרה
רחל מרגלית
טובה בנדר
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בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
הודעור( 1המשך)
מס׳ התיק שם .המנוח

תאחך
הפטירה
—

מם׳ התיק שם המנוח
1291/94

שם המבקש

—

1293/94

ירושות

1294/94

שייבס ראובן
רואני מירון
רואני ק 1
דניאל טאטי
כרוח שמש
עירליך גיסים
ליבמן טילי
קלרה גוטמן
ג׳יבר בהן
קרש חנה פחדה
קרש אפרים
ע׳רטוק בלומה
שטולעמן חנה
שטולעמן משה
מקם לוקס
שחקי מסערד
פולטוב זלמן

5379/94
5384/94
5385/94
5390/94

5393/94

5396/94
5399/94

5400/94
5401/94
5406/94

5407/94
5410/94
5411/94
5412/94
5414/94

5418/94

5419/94

26590

17.4.92
14.4.94
12594

30594

2X1.94

1012.91

151.94
10694

17.11.89
2X4.83

164.94

6594
2592

12.7.80
14594

2.694

שייבס אלכסנדר
רואני יוסף
רואני יוסף
שמחה טאטי
סמי שמש
משה צירליך
חייקיס קלרה
חוה הלבץ
חגית בהן
קרש צבי .
קרש צבי
־ קגן פורה
שטולעמן חיים
שטולעמן חיים
פגי יאנג-לוקס
שחקי יקוט
יפת אשר

1295/94

1296/94

1298/94
1299/94
1300/94
1301/94

1303/94
1305/94

1275/93
1284/94
1306/94

1309/94
1311/94
1312/94
1313/94

1314/94

ורדה אלשייך ,רשמת

1315/94
1316/94

בית המשפט המתתי בחיפה

1321/94

1322/94

הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הורעה ,כי בתיקים המפורטים להלן
הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום עוואה או לעו ירושה
או למינוי מנהל עזבון. .

1324/94
1325/94
1326/94

1328/94
1330/94
1332/94

מס׳ התיק שם המנוח ,

תאריך
הפטירה

1395/94

שם המבקש

1396/94
1397/94

ירושות

1400/94

1234/94
1272/94
1273/94
1276/94

1277/94
1278/94
1280/94

1282/94
1283/94

1285/94

1288/94

1289/94

1290/94

.

גולדנברג אהרון
שוורץ משה
דייק גולרשמידט י
אליזבט
פרטשניק גרוניה
מחאגנה גמיל
אלבגלי מרדכי
פליישמן ארזבט
מהפור זוהרה
־חסא רמי פאטמה
עאסלה סאלח
סקלי איסטון
(יעחק)
ארדיטי סולטנה
؛.
בית הלחמי
מאיר

6594

16587
0093
2594

17,4,91

264.87

12.7.93

7.2.93
11.2.92

24585
51093

טוני רבי
שקד עליזה
דייק גולרשמירט
אנדח
פוטשניק עמוס
גמיל מחאג׳נה
אילן אור
גל פרי
מתפרד עובריה
עבראל ראוף
חסארמה
מוחמר סאלח
סקלי שושנה

1401/94
1402/94

1403/94
1406/94

1410/94
1414/94
1415/94
1416/94

1417/94
1418/94

1421/94
1422/94
1424/94

4594
57.74

ארר״טי יערוק
בית הלחמי
טובה ’
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1425/94
1427/94
1429/94

שימשילשוילי
סימון
אלינג אוריאל
מנרלסון שמואל
מירועניק עילה
פסח יוהאן
סלומון
אטיאס שרה
ראובן סלמה
גולדנברג אילוה
מריה
פרנק גולדה
אופברג יורי
כתריאל מאיר
פינק פנחס
דזאנשוילי יוסף
כהן ישראל י מאיר
מישייב צפורה
גרוסמן נתן
נעוס מנצור
עסאף נגיב
אקמן שלמה
אקמן ליובה
מטרסרב אנה ־
מרכוס בנימין ׳
וגנר סבינה
בבהה רשירה
כבהה חוסיין
כבהה פאטמה
נעים שמעון
זיו דפנה
זאבי יעקב
גלשטיין ולרימיר
דבח ניסים
אלחרף גניה
שרסטקובסקי
בנימין
גולדשטיין טובי
ליררמן דוד
מן יולינה
החדר שרה
איציק דבורה
חסארמה תאופיק
בהן חנה
בהן ברנרד
קישינבסקי יצחק
ליבמן לאוניר
"לוי מרסל
סואן אסעד
חנובייב מישי
גרבו רחל
בן סימק יהודית
פלד שלמה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

1.2.91

יוסף עמית

11.494

03.94

14.1090
26360

■ ־ 12.12.90

1.5.89
17.11.93

14087
27.1.90

161.81
52.93
’ 4.294

203.94
2611.91

20488
101093
29.9.91

1A94

0494

22594

134,76
2X2.94

674

12.71
241085

16594

0492
241.94

30491
17594

511.89
16594

-

27.11.86
17.082

19594

7.9.93
2.1076

24594

17.086
0494
14594

12289

202.72
2412.93

23494

10494

9.11.92

אלינג תמיר
מרכס שררה
פישמן שמיל
פסח אודי

אבירן גילה
אביגדור רבין
שחץ אסתר ווין
אקרמן אוחת
אזבולין גיורא
כתריאל ליליה
פנינה פינק
שימשוילי מריה
שפרק אסתר
מישייב משיח
פלג גניה
זהרה נעים
נאיף עסאף
פפירמן גניה
פפירמן גניה י- -
ויקטוריה מטוסוב
מרכוס מטלה
יי עמיאל וגנר
מוחמר חרסין כבהה
מוחמר חוסין כבהה
 .מוחמר חוסין כבהה
נעים יהודה
דו עוזר
זאבי שושנה
גלשטיין מיכאל
דבח איוון
ויינו־ אהובה
יפעת מלול
גולדשטיין עמנואל .
ליררמן שרה
מן מגדלנה
דב החדר
*
מרעל איעיק
חסארמה סעיר
וינר לאה
וינר לאה
קישינבסקי ברכה
ברק מריו
לוי מרים
סואן מרואן
חנוכייב בורים
י זילברמן ינקו
בן סימון מרדכי
פלד אהובה

4563

בית המשפט המתתי בחיפה
הודעות (המשך)
תאתך
הפטירה

מס -התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

מס■ התיק שם המנוח י
5804

שם המבקש

3266

נסים גסים
.רפאלוביץ סימן

17.194

F

1694

1431/94

1435/94
1436/94
1437/94
1438/94
1428/94
1439/94
1442/94

1446/94
1448/94
1451/94

1452/94
1453/94
1454/94
1455/94

1457/94
1460/94
1461/94
1462/94
■ 1463/94

1465/94

מזדקר אנה
שטיינר אלזבט
רסלאן ראוף
סלמאן עורסאן

10186

קאסם' ע׳מה

307.92

איניס שושנה
קולנר הלנה
זכריה זכריה
נחמני שושנה
פנחס גורג
נגלו־ אטי
מרד לתדר
ששק משה
ליבוביץ חיה
רוט מרקוס חיים
ניאזוב יקיאל
בורטניק צילה
 pשחר
בורטניק אברהם
לוי רוזה
ינון צילה
סל רתח

7.693

61193
219.87

28466

81.94
8494

9A88
7.875

30X94

811.91

255.94
14494

2XX94
15.192

2X1193
1X5.94

&73
24693

1694

7.885

נדדה יוסים
קליין מגדלנה
רסלאן ראופה
סוריא עודסאן
סלמאן
פאלח סאלח
מוחמד
אביבה רוזן
לק עלזה
רחל זכריה
פאר טליה
שרף שרה
 .נגלו־ אברהם
מרד שרה
ששק דק
שטיינר רבקה
רוט לאה
ניאזוב רפאל
הדר חיה

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 wהתיק שם המנוח
175
299
488
430

660

045
038

חה
הדר חיה
רמי לוי
לנרנר רות
סלו יהודה

339
444

006
596
714

161
620

הודעות בתי הדי! הרבניים

807

438

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

124
280

הודעות

להוו■י ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

013

40
653
428

שם המבקש

687
280

6982

4439

3395
8884

4116
4115
1780
9114

1531
5532

4564

בירנבוים יפה
בירנבויס יוסף
חזן סול
צדוק יונה
יזן משה יוסף
גרודזינסקי שושנה
גרודזינסקי אברהם
גולפנד יורי
בוק לאה
,חסכה רחל
רוטמן שרה בילה

267.91
27.694
11694
-

27.694
-

—
-

35.90
215.82

גרינצויג טובה
גדינצויג טובה
׳חזן דוד
צדוק שלמה
תן אלהו
גורלק מאירה
הורוביץ מלבה
קורץ נטלה
ולמיד שטרק
חנוכה ששק
תסמן אפרים

ארס זקי
אורינסק משה
אזולאי יוסף
אקרשטיין ברכה

תאריך
הפטירה • שם המבקש
 nתמוז נ״ר
ב״ר תשרי נ״ב
כ״ט אדר ג״ד

ארס מרי
אורנסק נתן
אזולאי אלישע
זיידהונק
אילנה

י״ב תמת נ״ד
ל סיון נד

צפריר אצילה
פרלמוטר אילנה
חיימוביץ צבי
לביא יעקב
לביא יעקב
סובלמן מרדכי
סעדי תזה
ויספילר רות
שבי סלים
מאיר פתיתי
'חיום קובו
חנה רוסק
שלמה סמי
מרים אוסטפלד
יצחק
אלטיניובה
כרמלה בררה
אשר בותבניק
דליה דהן
חיים גרוסמן
בתריה הסמן
אסתר זיגל
אטל זילברמן
שמחה יחיאל
סנדו כהן
סגדו כהן
קרלה
לילית לבל .
לידיה להב
יונה נדף
שאזל פיש
מרים צרפתי
רחל שמע

כ״ג סיק נ״ר

30

מנחם נאמן ,רשם

4181

חממי שולמית
רפאלוביץ אלי

יצחק אהרן בן־שושן
המזכיר הראשי

ירושות
1432/94

שם המבקש

036
718

87
880

443
142

306
639

577
080

גולרפישר
מנחם מנדל
גכטמן פלדה
חיימוביץ יעל
לביא אלהו
לביא רחל
סובלמן יהודית
סעדי יפת
פתגטי לדה
שבי פרחה
פתיחי לאה
קובו תזה
רוסק שלמה
שלמה חנה
אוסטפלד חיים
אלטיניובה
שלמה
בררה קלור .
גורובניק איטה
דהן סלמן
הרס רחל
ויסמן נחמן
זיגל זלמן
זילברמן חיים
יחיאל יעקב
כהן אלבוט
 p3הרמינה
לבל הנס אריק

להב יצחק
נדף סעדיה
פיש צפורה
צרפתי משה
שמע שלמה

285.86

נו אב לה
א■ תשרי נ״ג
יד אב נ״ג
ב״ח סיק נ״ד
ל שבט גד
י״ד תמוז נT
ב״א סיק נ*ר
כ׳ סיק ברו
א' אייר נ״ד
י״א סיק ג״ד
כ״ה סיק נ״ד
101977

ב׳ תמת
כ״ה טבת לב
כ״ד אדר T1
י״ז אדר נ״ד
יה סיק ג״ד
ט״ז אב נ״ג
כ״ב כסלו נד
 71טבת נ״ג
ב 7ניסן לד
גדי חמח ג״ב
כ׳ שבט נT
גT

י״ג ניסן נד
ר תמת נד
ר סיון נד
ה׳ ניסן נ״ד
רי חמת נ״ד

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
מס׳ התיק שם המנוח

הודעות (המשך)
"

תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנוח ■
810

גרוסבררצבי שרגא י״ג חשק נ״ד
אדלמן חיים
ד תמוז נ״א
יואל
גולדשטיין
י׳ אייר נ״ר
פילים
כ״ט טבת נ״ד
חזקיהו דניאל
ב׳ אב שק
בהן קרנזר
י -אדר א׳ נ״ב
י בהן רחל
י שבט נ״ר
כץ ישראל
י׳ תמח מ״א
' כץ נטליה
ב״א סיק נ״ג
מזרחי בלינה
 voתמח נ״ד
סטינג׳ץ רחה

913

י״ח סיק נ״ר
דד תמח נ״ד
טיו בסלו מ״ח
יה שבט נ״ד
ט״ז אב נ״ג
ב׳ שבט נ״ד
ט״ר אב נ״ג
ט׳ תשרי מ״ד
ג' תמוז נ״ד

024
256

215
713

721

483

491
775
314

 .פרנקל דוד
שפר אהרן
אליא אהרן
אליא יוכבד
וייס פרנציסק
חיון ישראל
ליברמן רובנס
לנטנר רוזה
מלצקי סוטה
ממן סימון
קומיסר חלבנה
קופרשטיין חסיה

794

589
597
861

640

0ו4
76
404

813
815

989
768

869

299
367
507

561
597
589

621

605

.

קרמפל משה
שוקר מזל
כהן עזרא
לבל אברהם
חן ציון מרגלית
כץ צבי
שבתאי חיה
(סלימון)
שבתאי שמואל
שבתאי יהודה
שבתאי משה

1016.94

י* תמת נרט
ט״ר תמוז ג״ד
29.6.93

כ״ט בסלו נדו
כ״ח סיק נ״ר
כ rניסן נ״ד
י׳ תמת tj
ר סיק נ״ד

816

970

הייליג ירחמיאל

טח איר מ״ו

924

טאו זלטה
זוביב מאיר
זוביב זוהרה
רוטנשטיין
יחיאל

י״ג סיק נ״ד
ט אדר ל״ב
־ב ,חשק מ״ד
ד סיק ג״ד

שם המבקש

גרוסברד ־יעקב

988

010
022
947

&1973

12.1956

ט״ז אייר נ״ר
ג ,טבת נ״א

מלבה
מלבה
מלכה
מלכה

עובדיה לוי
מנהל היחידה לעזבוטת וירושות

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

הודעות
להווי ירוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן •צווי ירושה:

מס׳ וזתיק .שם המטח
2317

2216
2195
2229
2369
2375

2263

2270

■ 2277
2296
2362

2366
2479
2480

2481
2482
2483

2376
2497

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

2412

מס׳ התיק ,שם המנוח

תאריך
הפטירה

בחגלו קליפה
כהני בנימין

ל טון נ״ד
ט״ז תשחי נ״ג

בתגלי רחל
כהן גנט

015

852

2314
2315

שם המבקש

2342
2349

ילקוט הפרסומים  ,4236כ״ז .באב התשנ״ר,

4.8.1994

נסביר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה

2313

-

בוקרים מרימה
זיכרמן .איריס
הייליג רחל
רינת
הייליג רחל
רינת
טאו ברוך
זוביב מימון
זוביב מימון
רוטנשטין רחל

מיכאל

2367

חביב
חביב
חביב
חביב

■  hשבט T3
כ״ה שבט נ״ג
ר אלול תשץ

בוקרים רפאל
אלגאוי בבור
הייליג גליקה

718

פייגה אדלמן
מניה
גולדשטין
בוקה חזקיהו
בן ציק בהן
בן ציק בהן
רוה בנימין
רוה בנימץ
רפאל בן טל
■חסיה
ציקוטבסקי
אוח זלצברג
שרה שפר
לאלי דוד
לאלי דוד
אטלקה וייס
שרה חיק
שרה ליברמן
אברהם לנטט
בתיה שרק
אספרנס ממן
רעיה לסוהין
דוניצה
אלכסנדרה
עליזה קרמפל
מאיר שוקר
פנחס בהן
יוסף לבל
אורי חן ציק
דגי כץ

תאריך
הפטירה

שם המבקש

2350

2461

תאריך
הפטירה

שם המבקש

מורצ׳י שולי
ג׳ סיק נ״ד
אריו שבתאי
י״ר בסלו נ״ד
קאיפי רחל
קאיפי יוסף
טולדט פנחס
טולדט רוננה
ה׳ סיק נT
קופרסטה צבי
רבקה קפוסטה
ב*ד אב מ״ב
ברשת שושנה
ג׳ תמת נ״ד
שרעבי יררנה
ד אלול מ״ט
חפץ שרה
חיים חפץ
פולטוב זלמן
ב״ג סיק נ״ד
אשר יפה
עזאת וידה
■ כ״ו סיק ג״ג
עזרי אבנר
נאור אליעזר
ד׳ תמוז נ״ר
נכטשטרן משה
צעירי רבקה
; כ״ח תשרי נ״ד צעירי אבנר
מילר משה
 Lט״ז אב נ״ג
'מילר הניח
שאער חיים
כ״ד סיק נ״ד
שאער דרור
קחי יעיש
י״ח אדר נ״ד
יצחקי שלום
אזול־ שטעון
חיים
גי תשרי ל״ט
אזולי אסתר
לזלוטה מבין
ה׳ תמת ג״ד
בנימין גץבץ
בינר קרלה
ב״ד ניסן ברץ
בינו־ מדרבי
בינר רב
י״ר תמה נ״ד
ביגר מרדכי
יצחק סמיה
ב״ו תשרי נ״ד יצחק שרה
 .סרברניק כספי
שיינדל
ג' תמוז ג״ד
שפריר טובה
יעקב סעיד
ט 7אלול נ״א זכריה יעקב
פנט אשר
שמואל
כ״ג חשק נ״ג
פנט ורה
בבר אליעזר
כ״ב סיק נ״ד
בבר עלתה
חניק דוד
ב׳ אייר נ״ד
ליס צאקה
ליס מיכאל
ב׳ ארר נ״ר
ליס צאקה
פאוסט יטי
י״ט סיק נT
רחל הלל
שרעבי יהודה
ג -אדר נ״ג
שרעבי שילה י
סרובניק שרה
י׳ תמוז נ״ר
סדובניק אויה
וינשטרק ראובן'
כ״א ניק נ״ר
וינשטוק צבי
4565

בית הדין הרבני האזורי בפתודתקוה
הודעות (המשך)
מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

הלפתן חייקה
כהן אורל

כה חשק נ״ג
ב״א סיק נ״ד

2462
2452

תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המניח
118

שם המבקש
גלפדין שמעק
בהן שמואל

א׳ פייער ,המזכיר הראשי

264
021

119
717

017

עמר יהודה
 קוגן חונהכהן רחל
אנקרי נסים
סבג שמעק
אליצור יצחק

שם המבקש,

ד׳ ניסן נ״ר
עמר מט
קוגן גנדליה
ד תמה נ״ד
יה תמוז נ״ך ■ בהן יערוק
אנקרי עזחה
ר תמוזנ״ד
כ״א ניסן ל״ו
סבג פני
 nבסלו נ״א
אליצור מתם

מיכאל כהן ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

להיוי ידוע בי י הוגשו לבית הרין  ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

הודעות

תאריך
הפטירה

מס -התיק שם המנוח

פינקל יבגניה
בווזובזה אליהו
קשפרוב מויסיי

8558
5391

8857

שם המבקש
בבושקין אירנה
בוקובזה מרים
ארברחובסקי
דיאנה

1993

1991
1994

להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /822נ״ד
בענין ירושת ד,מנוה בנימין קמתי ,שנפטר ביום ל בסיון
התשנ״ד (X9.61994

המבקשים :בנו ובתו.

גיסים אדרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

תיק /773שנ״ר

בענין ירושת המנוחה פני זייגר ,שנפטרה ביום ג׳
בתמוז התשנ״ד (,)12.6.1994
המבקש :רוייץ לזר.

הודעות
להווי ירוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנוח
רחמות אריה
רייך שרה
פלקסמן אייזיק
קולשה סטניסלב

2046
6644
0435

7954

1983

בענין ירושת המנוח פילים מנרלוביץ ,שנפטר ביום כ״ב
בניסן התשנ״ד (,)3.4.1994
שם המבקש

סגל רחל
תיך בוטה
פלקסמן אברמובה
זילברג קולשה
יבגניה

1994
1993

1,4,94

תיק /757שנ״ר

אברהם פרץ ,מזכיר ראשי

המבקשים :בנו ובתו.
י

’

תיק /772שנ״ד

בענין ירושת המנוח נפתלי שפיצר ,שנפטר ביום א׳
בשבט התשנ״ר (,)13.1.1994

המבקשים :אשתו ובנותיו- .
תיק /804שנ״ר

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

הודעות

בענין ירושת המנות נסים עסור ,שנפטר ביום י״ג באב
התשנ״ב ,)12.8.1992(.
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

מס׳ התיק שם המנוח
270

212

סמדז׳ה רימוגד
י סעתי נאנאג-ין

4566

תאריך
הפטירה

שם המבקש

כ״ה גיסן נ״ד
ב ,אדר ב׳ נ״ב

סמדז־ה יפה
סעתי יעקב

תיק /252שנ״ג
בענין ירושת המנוחה והל בן שימול ,שנפטרה ביום ז־ באלול
התשמיש ()4.9.1989
המבקשים :בעלת בניה ובתה.

שלמה רירי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

תאריך הרישום:

הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
ה תשל"ח1978-

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :מושב עוברים.

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
חיק הצהרות מוות

בענין חוק הצהרות מוות,

.29.10.1974

י״ג בחשון התשנ״ז־

(13

ביולי

22/94

אורי זליגמן
רשם האגורות השיתופיות

•התשל״ח,1978-

ובענין הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה

להלן,

והמבקש :משה קורלר ,ע״י ב״ב עו״ר אליעזר קרני,
מרח ,אבן־גבירול 24א /תל־אביב .64735

הורעה

להווי ידוע בי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
בתל־אביב י בבקשה■ ■להצהיר על מותם של הנספים
המפורטים להלן ,שנספו בגיטו לודג׳ ,פולין ,ובי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל ביום  ,10.11.1994בשעה .12.00

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס האגודות
השיתופיות .
אני מודיע בזה ,שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
הורעה זו יימחק שמן של האגודות שלהלן מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו ,אלא אם יראו לי
תוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:

(ו) אפרת  -אגורה שיתופית .לפיתות והתישבות בע״מ
(מס ,האגודה.)57-002604-7 :
()2

קיבוץ הר שיאון (מס ,האגורה:

()3

הרר ביתר  -אגורה שיתופית חקלאית להתישבות
קהילתית בע״מ (מס ,האגורה.)57-002971-0 :

שמות הנספים והתעסקותם:
.1

יחיאל משה קוטס  -תלמיד;

.2

שיינה שרה קוטם  -תלמידה;

.3

גוצ׳ה קוטס  -תלמידה;

.4

זושה קוטס  -תלמידה.

()4

,)57-002911-6

זרח  -אגורה שיתופית חקלאית בע״מ בזבדיאל (מס,
האגורה.)57-002980-1 :

ב״ה בתמוז התשנ״ר

מקום לידתם :לודג ,,פולין.

)1994

(4

ביולי

)1994

■

.

אורי זליגמן
רשם האגורות השיתופיות

תאריך לידתם :לא ידוע.
מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון :גיטו לורג׳ ,פולין.
אזרחותם :פולנית.

התאריך האחרון שבו נראו הנספים בחיים והמקום שבו
נמצאו אז ,1941 :לורג /פולין.

בבית המשפט המחוזי בחיפה

הקרובים:
ו .משה קורלר  -גיס '(בעל אחותם);
 .2יוסף חן (הנצ׳ינסקי)  -בן דוד.

ביטול צווי כינוס ופשיטת רגל

בל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל
פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל ארם המעונין
הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ירי בא־בוחו ,וינמק
את התנגדותו ,או ימסור הודעה בפני .נציג דיפלומטי או
קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם
לא בן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.
ורדה אלשייך ,שופטת

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודה שיתופית
להלן נתונים בעניין אגודה שנרשמה:
השם :יעיד  -מושב עוברים׳ אגודה שיתופית להתישבות
חקלאית בע״מ• .
מם׳ האגודה.57-002317-6 :
המען :ד״ג משגב .20155

ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ר,

הודעות מאת הכונס הרשמי

4.8.1994

פר. 8936/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שפר שמשון ,ת״ז
האשל  ,9קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה,׳ תיק אזרחי .58/93
תאריך מתן עו כינוס.5.5.1993 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :ט״ז באייר .התשנ״ד (.)27.4.1994

,779291311

פר8920/
שם החייב ומענו :הימני שמשון ,ת״ז
שזור.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .276/92
תאריך מתן צו כינוס.25.3.1993 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :י ,באייר התשנ״ר (.)21.4.1994

,578974233

ר באב התשנ״ר

(14

ביולי

)1994

רח׳

מושב

,

לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

4567

הודעות מאת הכונס הרשמי

תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :כ״ז בתמוז התשנ״ר
(.)6.7.1994

ביטול צווי כינוס ופשיטת רגל
פר8821/
שמות החייבים ,תיאור ומען :קלמר רפאל ותמר ,ת״ז
 ,92412588פועל רפוס ,הגפן  ,720/29נצרת עילית.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .157/92
תאריך מתן צו כינוס.17.12.1992 :
סיבת הביטול :ביטול עקב■ ניצול לרעה.
תאריך הביטול :י׳ באייר התשנ״ד (.)21.4.1994
פר8943/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :יהודה ורדה ,ת״ז
שב ,חסכון  ,1/13טבריה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .19/93
תאריך מתן צו כינוס.6.5.1993 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :י׳ באייר התשנ״ד (.)21.4.1994

,559013755

היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב״ז בתשרי התשנ״ה
( ,)2.10.1994בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.

צו כינוס ואסיפת ראשונה
פר9106/
שמות החייבים ,תיאור ומען :נהרי אהוד ונירה ,ת״ז
 ,51773075מנהל מפעל ,בוסתן הגליל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .289/93
תאריך הגשת הבקשה :ט ,בטבת התשנ״ר (.)23.12.1993
תאריך מתן צו כינוס :י״ר בתמוז התשנ״ר (.)23.6.1994
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ד באלול התשנ״ד
( ,)31.8.1994בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.

ר באב התשנ״ד

פר8946/
שמות החייבים ,תיאור ומען :הנו מוניב ופח׳ריה ,ת״ז
 ,570052822שומר ,בפר ג׳ולים.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי ־.185/92
תאריך מתן צו כינוס.20.5.1993 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :ר באייר התשנ״ר (.)17.4.1994

(14

ביולי

)1994

לבנה בר־עוז
י סגן הכונס הרשמי

בבית המשפט המתתי בבאר־שבע

צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל

פר ,6485/פר ,6486/מם׳ 153/94
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :פרינטי עמוס ,ת״ז
 ,065403149מורה; פרינטי שולי ,ת״ז  ,052892387מורה -
פר8515/
נוח דור  ,1034/34דימונה.
שם החייב ומענו :חורי גסאן ,ת״ז  ,354818788שב■ ספיר
•בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בת״א ( 1049/93פר/
 ,929/9נצרת־עילית.
( 1252/93 ;)6485פר.)6486/
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .193/91
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בשבט התשנ״ג (.)25.1.1993
תאריך מתן צו כינוס.14.11.1991 :
בקשת החייבים או הנושים :בקשת החייבים.
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ב׳ באב
תאריך הביטול :כ״ב בשבט התשנ״ד (.)3.2.1994
התשנ״ד (.)10.7.1994
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ ,באב התשנ״ד
צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
( ,)28.8.1994בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,שר-
פח ,3483/ת״א 6/94
הנשיאים  ,11מגדל שבע ,באר־שבע.
שם החברה :מ.ב .אריזות הצפון בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ .51-149295-1
ביטול צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
מען משרדה הרשום :רח׳ שבטי ישראל  ,30חיפה.
؛
פר ,5919/מס155/94 ,
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בטבת התשנ״ר (.)11.1.1994
שם החייב ,תיאורו ומענו :חלפון יעקב ,ת״ז ,079477949
תאריך מתן צו פירוק :ב ,באב התשנ״ד ( 10ביולי .)1994
שרברב ,רח׳ הגדודים  ,34באר־שבע.
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :כ' בתשרי
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ( 569/91פר/
התשנ״ד ( ,)5.10.1994במשרד הכונס הרשמי ,דחי חסן
.)5919
שוקרי  ,2חיפה; נושים בשעה  ;09.00משתתפים בשעה
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ו בשבט
■ .09.30
התשנ״ב (.)20.1.1992
תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :כ ,בתמוז התשנ״ר

־ צו כינוס ופשיטת רגל ואסיפה ראשונה

פר9114/
שם החייבת ומענה :שפירא שרה ,ת״ז
הרקפות  ,5/2רמת ישי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .58/94
תאריך הגשת הבקשה :ט ,באייר התשנ״ד (.)20.4.1994

,65761165

4568

(.)29.6.1992

סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
רדו׳

ז׳ באב התשנ״ד

(15

ביולי

)1994

ש ,אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים

,4236

כ״ז באב התשנ״ד,

4.8.1994

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואון בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לשא נכסים ואחזקות בע״מ

פרוטק הנדסה (ישראל) בע״מ

;בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
(ח״פ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
'ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ■ונתכנסה כהלכה ביום ,14.6.1994
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון 'ולמנות
את זאב לרמן ,ת״ז  ,51783500-4ואתיגדעון אולמן ,ת״ז -2
 ,0-0462028מרח ,דבוטינסקי  ,3רמת־גן ,למפרקים של
החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחות ,תוך  21יום מיום פרסום הורעה
זו למען המפרקים.
גדעון אולמן
זאב לדמן
המפרקים

)51-099852-9

הודעה על אסיפת נושים

ניתנת בזאת הורעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי ביום  ,4.9.1994בשעה ,11.30
תתקיים במשרדה הרשום של החברה ,ברחי תפוצות ישראל
 ,5גבעתיים ,אסיפה של נושי החברה ,לשם קבלת .דו״ח
מפרקי החברה על סיום פירוקה של החברה ואישור סיום
פירוק החברה.

,

אלי סביון
יגאל פונט
המפרקים

אחים גרציאני איזי פיט בע״מ
(בפירוק מרצון)

אחים גרעיאני שווק אביזרי תעשיה ובניו בע״בו
(בפירוק מרצון)

(ח״פ

(ח״פ

)51-095578-4

הודעה בדבר פירוק מרצון

)51 ، 108679-5

הודעה בדבר סירוק מרצון
ניתנת בזאת הורעה ,לפי סעיף  321לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה הכללית היוצאת
מהכלל של החברה שנתקיימה ביום  30.6.1994נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את
אהרון גרציאני ,מרח ,רמז  ,10קרית־אתא ,למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה יגיש למפרק את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  14יום מיום פרסום
הורעה זו.

• ניתנת בזאת הורעה ,לפי סעיף  321לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה הכללית היוצאת
מהכלל של החברה ,שנתקיימה ביום  ,30.6.1994נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את
אהרון גרציאני ,מרח -רמז  ,10קרית־אתא ,למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה יגיש למפרק את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  14יום מיום פרסום
הודעה זו.

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

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

אהרון גרציאני ,מפרק

אהרון גרציאני ,מפרק

חברת חלקה

46

בגוש

(ח״פ

)63077

6936

בע״מ

פרוטק הנדסה (ישראל) בע״מ

הודעה על פירוק החברה מרצון

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית היוצאת מן
הכלל של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 24
ביולי  994ו ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אהובה גייבמן ,ת״ז  ,803707מרח ,שרת ,62
תל־אביב ,כמפרקת החברה ולהטיל עליה לנהל את
הפירוק.

(ח״פ

)51-099852-9

הודעה על אסיפה סוסית

ניתנת בזאת הודעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי ביום  ,4.9.1994בשעה ,09.00
תתקיים במשרדה הרשום של החברה אסיפה כללית שלא
מן המנין של בעלי המניות בחברה ,לשם קבלת דו״ח מפרקי
החברה על סיום פירוקה של החברה ואישור סיום פירוק
החברה.
אלי סביון
יגאל פונט
המפרקים

ילקוט הפרסומים

,4236

ב״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

כן הוחלט כי כל החלטה שתתקבל ע״י המפרקת בענין
הפירוק והנובע ממנו תחייב את החברה בפירוק ואת בעלי
מניותיה.
על בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם ,אם ישנן
כאלה ,בצירוף הוכחות ,תוך  21יום מיום פרסום הורעה זו
לפי מען המפרקת הנ״ל.

4569

חברה ירושלמית למסחר בעצים בע״מ

נושה אשר לא יגיש את תביעתו באמור תוך המועד
הנ״ל  -לא ייענה.

(בפירוק מרצון)

אהובה גייבמן ,המפרקת

חלקה

920

(ח״פ

בגוש

6212

בע״מ

הודעה על אסיפה סופית

)51-010535-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מסרק
ניתנת בזאת הודעה ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל.,שנועדה ונתכנסה ברין ביום  19ביוני
 ,1994נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
ולמנות את דורון בהן ,משר ,רוטשילד  ,38תל־אביב ,במפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף .הוכחותיהן ,תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
תוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

דורון בהן ,עו״ר ,המפרק

4570

המחיר  8.80שקלים חדשים

(ח״פ

ניתנת בזה הורעה ,שאסיפה כללית אחרונה תתכנס
ביום  ,1.10.1994בשעה  ,14.00במשרדה הרשום של החברה,
ברח ,פינסקר  ,'4ירושלים ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
המראה ביצר התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה.
ד׳ פלד ,עו״ד ,המפרק

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור) ,1943 ,במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל,
לענין תכנית מפורטת מכ ,286/שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4210התשנ״ר ,עמ׳  ,3146בתוספת ,אחרי ״40״ צ״ל ״42״.

(חמ
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ילקוט הפרסומים

ISSN 0334-2980

)51-018014-4

,4236

כ״ז באב התשנ״ר,

4.8.1994

סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
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משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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