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הודעה על מינוי המפקח הכללי של המשטרה
>  Iןלפי ,פקודת ,המ?«ןרה ]נוסח חדש[ ,חתשל׳א1971-
מודיעים בזח.כי״״בתוקף סמכותה ,לפי סעיף  K8לפקודת
המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל״א ,'1971 -מינתה הממשלה
את ניצב שלמה א הרונישק י לתפקיד ה מפקח הכללי של
המשט רה בדר גת רב ני צב ,במקומו של רב ני צב יהו דה וילק,2

עסקה מה עסקא ות שמדו בר בהן בס עיפים  4ו ־ 5לחוק
למ עט עסקאו ת במקרק עין ,שבתחו ם פעילו תה של
המש טרה ות פקידו של המורשה ,עד לסכום הנ קוב לצד
כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמ כים
הנוגעים לעסקאות האמורות:
-

המשטרה או סגנו  -בלא הגבלת סכום;

המסיים את תפקידו.
תוקף ה מינ וי החל ביום ו׳ בטבת התשס ״א )ו ב ינואר
 ,(2001עם סיום תפקידו של רב ניצב יהודה וילק.
כ״ח בחשון התשס״א ) 28בנובמבר (2000
>חמ (3-602
יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה
---------------’ דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  7ו ,ענד  ;390ס״ח
התשמ״ב ,עמ׳ .201
 2י״פ התשנ״ח ,עמי .716

הודעה על מינוי הבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש״ך960-ו .
מודיעי ם בזה ,בהתא ם לסעיף 4א)ד( לחוק מינהל
מקרקעי ישראל ,התש״ך) '1960-לה לן  -החוק ( ,כי בתוקף
סמכו תה ל פי סעיף  3לחוק מי נתה הממ שלה את אהרון
אברמ וביץ ,המנ הל הכללי של הסוכנ ות היה ודית ,לחבר
מועצת מקרקעי ישראל ,מטעם הקרן הקיימת לישראל.
כ״ח בחשון התשס״א ) 26בנובמבר (2000
>חמ (3-394
יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה
ס״ח התש״ך ,עט ;57 ,התשנ״ה ,עט׳ .111

הודעה על מינוי חבר לועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התש

׳"ט1959-

מודיע ים בזה  ,כ י בהת אם לסעיף  7לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו’ ,מינ תה המ משלה את
של מה גו ר ,המנהל הכללי של מש רד המ טפטים ,לחבר
בועדת שירות המדינה במקום איתן בנצור.2
כ״ח בח שון התשס״א ) 26בנובמבר
>חמ (3-132

(2000

יצחק ה־צוג
מזכיר הממשלה

ס״ח התשי״ט ,עט.86 ,
 2י״פ התשנ״ח ,עט.114 ,

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-
מודיעי ם בזה ,בהתא ם לסעיף )6ב( לחו ק נכס י המד ינה,
התשי״א-ו) ’195להלן  -החוק( ,כי הממשלה החליטה:
א .להרשות את נושאי המשרה במשטרת ישראל )להלן -
המשטרה( המפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל
’ ס״ח התשי״א ,עמי .52

866

המפ קח הכלל י של מ שטרת י שרא ל יחד עם חשב
סג ן המ פקח הכ ללי של מש טרת יש ראל יח ד עם
חשב המש טרה או סגנו  -ע ד  800,000שקלים
חדשים;
ראש אג ף משאב י אנ וש א ו ר אש אג ף תכנו ן וא רגון
או ר אש א גף תמיכה לוג יסטית או ר אש ה אגף
לשיטור וביטחון או רא ש הא גף לחקירות וללחימה
בפש יעה או ראש אגף ה מודי עין או ראש אגף
התנוע ה או ר אש אגף קהי לה ו משמ ר אזרחי
במשטר ת ישראל  -י חד עם ח שב ה משט רה או
סגנו  -ע ד  600,000שק לים חדשים; או ראש
מחלקת כספים בחשבות  -ע ד  200,000שקלים
חדשים; או ראש מדור במח לקת הכספים  -עד
 100,000שקלים חדשים;
סגן ר אש א גף מ שאבי אנ וש או סגן ר אש א גף ת כנון
ואר גון או סגן ר אש אגף תמי כה ל וגיס טית או סגן
ראש האגף לשי טור וביטחון או סגן ראש האגף
לחק ירות ולל חימ ה בפשיע ה או סגן ראש אגף
המו דיעי ן א ו סגן ר אש א גף ה תנוע ה א ו סגן ראש
אגף ק הילה ומשמ ר א זרחי א ו סגן מפקד ה מחוז
הצפו ני א ו ס גן מפ קד מחוז תל אב יב א ו ס גן מפקד
מחו ז מ רכז או ס גן מפ קד מח וז י רוש לים א ו סגן
מפקד מחוז שומר ון ויהודה או סגן מפקד המחוז
הדר ומי או סגן מפ קד מש מר הג בול או .ראש מטה
מש מר הגב ול או ר אש היחי דה ל לוח מה בטר ור או
ראש מנ הל טכנ ולוג יות או ראש מחל קת רכ ישות
ומכיר ות במשט רת ישראל  -יח ד ע ם חשב
המשט רה או סגנו  -ע ד  300,000שקלים חדשים;
או ראש  .מחלק ת כספי ם בחש בות  . -ע ר 200,000
שקלים חדשים; או רא ש מד ור במחלקת הכספים -
עד  100,000שקלים חדשים;
קצ ין רפואה ראשי או ר אש מחלקת הבטיח ות או
רא ש מ חלקת הסגל א ו רא ש מ חלקה הפרט א ו רב
המש טרה או ראש מחל קת פסי כולו גיה או ראש
מחלקת הדרכה וחי נוך או ראש מחל קת התנ ועה או
ראש מ חלקת אי סוף וטכנולו גיה או ראש מ חלקה
לתפ קיד ים מיוחדי ם באג ף המודיע ין או ראש
מחלקת מבצ עים וביטח ון הפנים או ראש מחלקת
סיור או ר אש מחלקת חבלה או ר אש יחידת
המס וקי ם או רא ש יחיד ת הא בטח ה או ראש
מחלקת חקירות ותבי עות או ראש המחלקה לזיהוי
פלילי או ראש מחלקת ה תחבורה או ראש מחלקת
האספק ה או רא ש מנהלת הבינו י או רא ש מחלקת
בי נוי ונכ סים או ראש מ חלקה תק ינה ואר גון או
ראש מח לקת מתנ דבים ,שיטור ומנ יעה או ראש
מחלקת שכר או ראש מ דור ת יעוד או ראש יחידת
התזמור ת או דוב ר המשטרה  -יח ד ע ם חשב
המשטרה או סג נו או ראש מחל קת כס פים בחשבות
 ע ד  150,000שקל ים ח דשי ם; או ר אש מדורבמחלקת הכספים  -עד  100,000שקלים חדשים;

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

ב.

הודעה על מינוי שופט

עסקאות במקרקעין- :
להרשו ת את נו שאי המ שרה במ שטר ת ישראל
המפורט ים להלן ,לייצג את הממשלה בעסקא ות שענינן
שכירו ת באז ורי י הודה ,שומרון וחבל ע זה ,למש ך תקופה
של עד  5שני ם ,ע ד ל סכום הנקוב לצד כ ל א חד מהם,
ולחתום בשם המדי נה על המ סמכ ים הנוג עים לעסקאות
האמורות:
)ו ( המפק ח הכלל י יח ד ע ם חש ב משטר ת ישרא ל או
סגנו  -בלא הגבלת סכום;
) (2ראש א גף ת כנו ן לו גיסטי יח ד עם ח שב מ שטרת
ישרא ל א ו סגנו  -ע ד לסכו ם ש ל  50,000שקלים
חדשים;

ההרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,התשנ״ה ,עט׳
 - 3670בטלה.
כ־ח בחשון התשס״א ) 26בנובמבר (2000
)חט (3-9
יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה

לפי חוק בית הדין לעבודה התשכ״ט 1969-ולפי.חוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  8לחוק ב ית הד ין ל עבודה,
התשכ״ט) '1969-לה לן  -חוק ב ית הדין ל עבודה ( ,ו לסעי ף 22
לחוק בת י המשפט ]נוסח משולב[  ,הת שמ״ד ,21984-שנש יא
המדינ ה ,ב תוקף סמ כותו ל פי סעיף )4א( לחוק בית הדין
לעבוד ה ,וסעיף  4לחוק־י סוד; השפ יטה ,התשמ״ד 984-ו,5
מינה את מיכל אריסון חילו ,ת״ז  ,50782150לשופטת של בית
הדין ה אזורי לעבו דה ,ה חל ב יום ט״ז בחשון ה תשס״א )14
בנובמבר .(2000
כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
>חמ (3-1563
יוסף ביילין
שר המשפטים
--------------- 1ס״ח התשכ״ט ,עט.70,
 2ס״ח התשמ״ד ,עמי.198
5
ס״חהתשמ״ד ,עמי.78

הודעה על מינוי שופט

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ־ד984-ו
אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  22לחוק בתי ה משפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד־ ,'1984שנש יא המד ינה ,בתו קף סמכ ותו
לפי סעיף  4לחוק־י סוד; השפ יטה ,התשמ״ד 984-ו ,2מינה את
עוז י פוגלמן  ,ת״ז  ,52772654לשופ ט של בית משפ ט מחוזי
החל ביום ט״ז בחשון התשס״א ) 14בנובמבר .(2000
כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חמ י*־‘3
---------------ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .198
 2ס״ח התשמ-ד ,עמי .78

יוסף ביילין
שר המשפטים

אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  8לחוק ב ית הד ין ל עבודה,
התשכ״ט969-ו' )ל הלן  -חוק ב ית הדין ל עבודה ( ,ו לסעי ף 22
לחוק>יב תי המשפט ]נוסח משולב [ ,התשמ״ד ,21984-שנש יא
המדינ ה ,ב תוקף סמ כותו ל פי סעיף )4א( לחוק בית הרין
לעבוד ה ,וסעיף  4לחוק־י סוד :השפ יטה ,התשמ״ד 1984-ג,
מינ ה את אלישבע ברק  ,ת״ז  ,376491לסג ן נש יא בי ת הדין
הארצי לעבודה ,החל ביום ט״ז בחשון התשס״א ) 14בנובמבר
.( 2000

כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
>חמ (3-1563

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  22לחוק בתי ה משפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד ,'1984-שנש יא המד ינה ,בתו קף סמכ ותו
לפי סעיף  4לחוק־י סוד :השפ יטה ,התשמ״ד 984-ו ,2מי נה
•
'את:

---------------י ס״ח התשב״ט ,עט׳ .70
 2ס״ח התשמ״ד ,עמי .198
 5ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .78

יוסף ביילין
שר המשפטים

הודעה על הצורך למנות שופט לבית הדין
האזורי לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשב״ט969-ו ולפי חוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו

אירית מני־גור ,ת״ז 55639140
יעקב שינמן ,ת״ז 50466978

־ בהת אם לסע יף  4לחוק ב ית הדין לעבוד ה ,ה תשב״ט-
 ,'1969ולסעיף )7א( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד984-ו ,2א ני מו דיע כי יש צ ורך למ נות שו פט א חד

נחמה נצר ,ת״ז 57455792
אריאל חזק ,ת״ז 57396467
לשופט ים ש ל בית משפ ט שלו ם החל ביו ם ט ״ז בחשון
התשס״א ) 14בנובמבר .(2000
כ־א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חמ י*־'3
---------------’ ס״ ח התשמ״ד  ,עט ׳ .198
 2ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .78

לפי חוק בית הדין לעבודה התשכ״ט 1969-ולפי חוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

יוסף ביילין
שר המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

לבית דין אזורי לעבודה ; השופ ט שיתמנה יכהן בבית הדין
האזורי לעבודה חיפה.
כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חמ ג56ו־(3

---------------ס״ח התשכ״ט ,עט׳ .70
 2ס״ח התשמ״ד ,עט.198 ,

יוסף ביילי,
שר המשפטים

867

הודעה על הרשאה

מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו 

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )57א( ל חוק בתי ה משפט
]נוסח מ שולב[ ,ה תשמ״ד ,'1984-ובהסכ מת נשיא בית

אני מודי ע בזה כי בתוקף סמ כותי  ,לפי סעיף  6לחוק
נכסי המ דינה ,הת שי״א 1951-י ,ה רשיתי את שלושת נ ושאי

המש פט העל יון אני ממנה את חנה שרו ן ,ת״ז ,03590031
שו פטת בק צבה ש ל בית משפט שלום  ,ל מלא תפ קיד של

התפק ידים ה מפורטי ם להלן ב רפא־ל  ,עמירם ז כאי ,מנהל
חוז ים ,י חד עם דוד שט מר ,ראש מנ הלת אוו יר ש טת ,ועם

שופטת בית משפט לע נינים מק ומיים עד ליום כ״ו בכסלו
התשס״ב ) 30בנובמבר .(2001

יוסף שנהב ,ראש הפ רוי קט ,לי יצג את מד ינת ישראל לצורך

השופט י ישב בדי ן אף לאחר שעו ת העב ודה ה רגילות
בבתי ה משפט ו יהיה זכא י לגמו ל לכל יום י שיבה ב שיעור
שייקבע מזמן לזמן.
י״ט בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חט (3-1653
יוסף ביילין

חתימ ה על הסכם עם ממשלת ׳הודו ,למ כירת ציו ד צבאי
בה יקף של כ־ 67מ ילי ון דולר ארצות הברית ולחת ום על כל
המסמ כים ה נדרשים ב קשר לכך.
כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חמ -9ג(

אברהם )בייגה( שוחט

---------------י ס־ח התשי־א ,עט׳ .52

שר האוצר

שר המשפטים
' ס״ח התשמ״ד ,עכר .198

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו

מינוי יושב ראש לועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ״ט1969-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  (1)10לחוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה ב גאיות ,התשב״ט) '1969-לה לן  -החוק(,
ולאח ר התיי עצות עם נשיא בית המשפט הע ליון לעני ן סעיף
 16לחוק ב תי המשפט ]נוסח משולב [ ,ה תשמ״ד  ,21984-א ני
ממנה את מנחם אילן ,ת״ז  ,01482645שופט בקצבה של בית
משפט מחוזי ,ליוש ב ראש נוסף בועד ת הערר לענין החוק,
ער יום ט״ו בכסלו התשס״ב ) 30בנובמבר .(2001
י״ט בחשון התשס״א ) 17בנובמבר (2000
)חט (3-286
יוסף ביילין
שר המשפטים
---------------י ס״ח התשב״ט ,עט׳ .218
 2ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .198

בהתאם לסעיף )8ה( לחו ק התקנים  ,התש י״ג ,'1953-אני
מודי ע כ י מכון הת קנים ה ישראלי ש ינה ,בא ישורי  ,א ת התקן
הרשמי שלהלן:
ת־י  - 426כפפות גומי מעוקרות לשימוש כירורגי חד־פעמי,
מאוקטובר ;1991
במקומו בא:
ת״י  426חלק  - 1כפפות גומי חד־פעמיות :כפפות ניתוח
מעוקרות ,מספטמבר .2000
גליו ן התיקו ן יופקד ב מקומות ה מפורטי ם בהודע ה בדבר
תקנים רש מיים ,ש פורסמה ב ילקוט הפ רסומים  ,2223התשל״ו,
ענד 871ו.
כ־ג בחשון התשס־א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-95

אהוד ברק
שר התעשיה והמסחר
ם־ח התשי-ג ,עט׳  ;30התשל־ט ,ענד  ;34התשנ״ח ,עבר

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי
ועדה רפואית
לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים )ועדה רפואית(,
התשט״ו1954-
בתוק ף סמ כותי לפ י תקנה  2לתקנו ת נכ י המלחמה
בנאצים )ועדה רפו אית( ,התשט־ו954-ו'  ,אני מודי ע על
מינוים של חברים נוספים לועדה הרפואית:2
ד״ר שלמה וולשטיין ,ת״ז 031286883
ד״ר עמנואל כץ ,ת״ז 42526533
ד״ר נתן כגן ,ת״ז 064746585
כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-774
אברהם )ביוגה( שוחט
שר האוצר •
ק״ת התשט״ו ,עט׳  ;152התשל״ג ,עם׳ .36
י״פ התשנ״ח ,עט׳ .957

אברזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף )8ה( לחו ק התקנים  ,התש י*ג ,'1953-אני
מו דיע כי מכ ון התקנ ים הישרא לי החלי ף ,בא ישו רי ,את
התקנים הרשמיים האלה:
ת־י  - 1104תכולת המונומר הווינול כלורי באריזת מזון
מפי-וי-סי ובמזון הארוז בהן ,מאוגוסט .1983
במקומו יבוא:
ת־י  - 1104תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC
ובמוצר הארוז בהן ,מספטמבר .2000
ת־י  1498חלק  - 1מיתקני משחקים :כללי ,מיוני ;1994
במקומו יבוא:
ת״י 498ו חלק  - 1מיתקני משחקים :כללי ,מספטמבר
.2000

י ס״ח התשי״ג ,ענד  ;30התשל״ט ,עבר  ;34התשנ״ח ,עט׳
.52
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ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

התקנ ים יופק דו במקומו ת המפורט ים בהוד עה בדבר
הפקדת תק נים רשמ יים ,שפו רסמה ביל קוט הפ רסומים ,2223
התשל״ו ,עמ׳ .1871

גליונו ת התיקון יופקדו ב מקומות המפורטי ם בהודעה
בדבר הפק דת תקני ם רשמיים  ,שפורסמ ה בילק וט הפר סומים
 ,2223התשל״ו ,עט׳  871ו.

כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-95
אהוד ברק
שר התעשיה והמסחר

כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-95

אברזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים

אהוד ברק
שר התעשיה והמסחר

אכרזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
בהתאם לסעיף )8ה( לחו ק התקנים  ,התש י״ג ,'1953-אני
מו דיע כי מב ון התק נים הישר אלי שינ ה ,בא ישו רי ,את
התקנים הרשמיים האלה:
ת״י  - 32תקעים וב תי תק ע לשימו ש בי תי ול שימושים
דו מים עד  16אמפר ,מנובמב ר  ,1988וגליו נות התיקון
מספטמבר  ,1989מיול י  ,1993על י די פרס ום גלי ון ת יקון
מס׳  4מנובמבר ;2000
ת־י  - 33מפסקי ם חשמ ליים לש ימוש בבת י מגורים
ובמיתקנ י חשמל קבועים דומים  ,מנובמבר  ,1988כפי
שתוקן בת יקון ה טעות מא וקטובר  ,1990וגליו נות התיקון
מיולי  ,1993ומאוגוס ט  ,1994על י די פרס ום גלי ון ת יקון
מס׳  3מנובמבר ;2000
ת״י  - 145תיבו ת חיבו רים למית קני חשמל  :תיבות
פלסטי ק ,מיוני  ,1994ותי קון הט עות ממא י  ,1995על ידי
פרסום גליון תיקון מס׳  1מנובמבר .2000
גליונו ת התיקון יופקדו ב מקומות המפורטי ם בהודעה
בדבר הפק דת תקני ם רשמיים  ,שפורסמ ה בילק וט הפר סומים
 ,2223התשל־׳ו ,עט׳ ו87ו.
כ־ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חט (3-95
אהוד בדק
שר התעשיה והמסחר

בהתאם לסעיף )8ה( לחו ק התקנים  ,התש י״ג953-ו' ,אני
מו דיע כי מכ ון התק נים הישר אלי שינ ה ,בא ישו רי ,את
התקנים הרשמיים האלה:
ת״י  24חלק  - 1מעליות נוסעים ומעליות משא חשמליות,
מאוקטובר  ,1987וגליונות התיקון מספטמבר  ,1989מיולי
 ,1991מנובמבר  ,1992מיוני  ,1994מיולי  ,1997ומאוקטובר
 ,1997על ידי פרסום גליון תיקון מס׳  8מספטמבר
;2000

ת־י  24חלק  - 2מעליות :מעליות נוסעים ומעליות משא
הידרוליות ,מאפריל  ,1996וגליון התיקון מאוקטובר ,1997
על ידי פרסום גליון התיקון מס׳  3מספטמבר ;2000
ת׳־י  1271חלק  - 15.1ריהוט :כיסאות גבוהים לילדים -
דרישות בטיחות ,מספטמבר  ,1994על ידי פרסום גליון
תיקון מס׳  •1מספטמבר .2000
גליונו ת התיקון יופקדו ב מקומות המפורטי ם בהודעה
בדבר מ קומות לה פקדת תקנ ים רשמ יים ,שפ ורסמה ב ילקוט
הפרסומים  ,2223התשל״ו ,עט׳ .1871
כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-95

אה1ד ברק
שר התעשיה והמסחר
ס״ח התשי״ג ,עט׳  ;30התשל״ט ,עט׳  ;34התשנ״ח ,עט׳

י ס״ה התשי״ג ,ענד  ;30התשל״ט ,ענד  ;34התשנ״ח ,עט׳

הודעה על מוסדות נוגעים בדבר
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי׳יד1954-

אברזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים
לפי הוק התקנים ,התשי״ג1953-

אני מודיע כי המוסדות הנוגעים בדבר לענין סעיף
)28א( לחוק ארגון הפיקוח על העבודה’ הם:
אוניברסיטת תל אביב

בהתאם לסעיף )8ה( לחו ק התקנים  ,התש י״ג ,'1953-אני
מו דיע כי מכ ון התק נים הישר אלי שינ ה ,בא ישו רי ,את
התקנים הרשמיים האלה;

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

ת״י  - 739פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים ,מנובמבר ,1973

מכון התקנים הישראלי

ותיקון הטעות מפברואר  ,1994על י די פרס ום גלי ון ת יקון
מס׳  1מספטמב ר  ,2000המש נה את מספ רו של התקן
לת״י  4466הלק ;3

האוניברסיטה העברית בירושלים

המוסד לביטוח לאומי
חברת החשמל לישראל בע״מ
ארגון הממונים על הבטיחות

ת־י  - 893פלדה ל זיון בט ון :מו טות חל קים ,מ אוגוס ט ,1997
על ידי פר סום גל יון תי קון מס׳  1מספטמב ר ,2000
המשנה את מספרו של התקן לת״י  4466חלק .2

י״ז בחשון התשם־׳א ) 15בנובמבר (2000
)חט (3-150

רענן כהן

שר העבודה והרווחה
י ס־׳ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עט׳  ;34התשנ׳־ח ,ענד
\ .52
\

ס־ח התשי״ד ,עט׳ .202

ז

ילקוט הפרסומים  ,4943י־׳ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

869

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הדישיונות

ג.

לפי חוק הנוטריונים1 ,זתשל״ו 976-ו-

הרש״ם ובי ן מדי נת ישר אל לבי ן ,.ש כנותיה

■•

בהתאם לתקנה )30ב( לתק נות הנוטריונ ים ,התש ל״ז-
 ,'1977נמ סרת בזה הודעה ,כי ו עדת הרישיו נות לפי חוק
הנוטריו נים ,התשל״ו ,21976-תת כנס ביום ג׳ ,כ״ת בט בת
התשס״א ) ,(23.1.2001בשע ה  ,14.00במ שרד המשפט ים ,רח׳
צאלח א-דין  ,29ירושלים.
כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
,
)חט (3-303
שלמה גור
המנהל הכללי של משרד המשפטים
.

יושב ראש ועדת הרישיונות
---------------י ק״ת התשל־ז ,עט.1724 ,

הערביות.

ה.

 .ולהיאב ק בכל ה דרכי ם החוקיות
לפעול
והדמ וקרטיות למען ב יסוס ו העמקת זכויות האדם
והאזרח ושמירתם במדינת ישראל.

ו.

להי אבק בכל הדרכ ים החוקי ות והדמ וקרט יות נגד
׳ה אפל יה מכל סו גיה והגזע נות וה אלימ ות על כל
צורותיהם.

ז.

לפעול בכל הדרכים החוקיות והדמוקרטיות
לשמיר ת זכוי ות הקטי נים ,הנשי ם ,הנכי ם וחסרי
י
היכולת.

ח.

לעודד את ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי.

ט.

השמיר ה על המק ומות הקד ושים ובמ יוח ד העברת
השליטה ,על הוקף המוס למי לידי נציג ות מוסלמית
נבחרת על ידי אזרחי ישראל המוסלמים.

לפי חוק חופש המידע ,התשג״ח1998-
אני מודי ע כי בת וקף סמ כות י לפי סעיף  3לחו ק חופש
המידע ,התשנ״ח998-ו' ,מינית י את ד קלי ן וידה ,ת״ז
 ,45064532סגנית סמנב״ל לבקרה ואיכות השירו ת  -קשרי
לקוחות ,לתפקי ד ממו נה על העמ דת מיד ע לרשות הציבור,
על ט יפול בב קשות ל קבלת מידע ועל י ישום הו ראות ה חוק
־
.
האמור.
א־ בחשון התשס״א ) 30באוקטובר (2000
)חם 6־29־0

מנדיב ' י

 ---------------המנהל הכללי של רשות הדוארי ס״ח התשנ״ח ,עט.226 ,

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
.בפנקס המפלגות

בהתאם לסעיף )4ב( לחו ק המפלגות  ,התש נ״ב'1992-

י

המ פלגה ה לאו מית ה ערבי ת )אל ח יזב אל ק אומי אל
ערבי(
עיקרי מטרותיה:

ו' .רוסתם גדבאן ,כפר מזרעה
.2

חוסין גדבאן ,כפר מזרעה

.3

נסר גדבאן ,כפר מזרעה

.4

אגבאריה מוחמד ,כפר מוסמוס

.5

אגבאריהיגאדה ,כפר מוסמוס

.6

שירין עבד אלבאקי ,כפר קרע

.7

סאמח אבו חליל ,כפר קרעי י

.8

ריאד ג׳בארה ,טייבה

.9

חאג׳ יחיא וגדי ,טייבה

־

 .2ניתן ל עיי ן בבקשה ובמסמכים שצורפ ו לה ב משרדי,
במועד שיתואם מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה
לכך בתקנות המפלגות )אגרות( ,התשנ״ג1993-ג.
 .3בהתאם לסעיף )6א( ו ־)ב( לחו ק ,רש אי כל אזרח י שראל
בגיר ש הוא תוש ב הארץ להתנג ד לרי שום ה מבוקש
באופן ובמועד שנקבעו שם ובתקנה )5א(,לתקנות.
ח׳ בכסלו התשס״א ) 5בדצמבר (2000
)חט (3-2424

אלישע צידון
רשם המפלגות

ק־ת התשנ״ג ,עט׳ .730

 -.י י.

א.

לפעול ו לה יאבק בכ ל הד רכים י ה חוקיות
והדמו קרטי ות ל מען השג ת שוו יון מ לא בכל תחומי
החיים לאוכלוסיה הערבית .במדינת ישראל.

ב.

לפעול לקידום והעמקת השלום ודו־הקיום בין
האוכלוסיה הערבית והעם במדינת ישראל, .

י ס״ח התשנ״ב ,עמי  ;190התשנ״ט ,עט׳ .76
 ’ 2ק״ת התשנ״ג ,עט׳ .722

870

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה :י

 .10שיך יוסף,סלימאן ,טייבה

)להלן  -החוק ( ,ותקנ ה  3לתקנו ת המפלגו ת )רישום
ודיווח(  ,התשנ״ג993-ו) 2להל ן  -התקנ ות( ,אני מודיע
בזה כי ביום ח־ בכסלו הת שס״א ) 5בנובמב ר (2000
הוגשה לי בקשה לרי שום בפ נקס המפ לגות של המפלגה
שפרטיה להלן:
שמה המלא של המפלגה :י "

מענה של המפלגה :משרדו של עו־ד רוסתם גדבאן ,ת״ד
 ,14340כפר מזרעה .25230

1

לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב1992-
.1

י,

ר .לפע ול למע ן חקיקת חוקה למדינ ת ישר אל שתב טיח
ותעגן זכויות האדם והאזרח הערבי במדינה .י

 2ס״ת התשל״ו ,עט׳ .196

הודעה על מינוי ממונה ברשות הדואר

קידו ם תהליך השלום בין מדינת ,ישרא ל לבין

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב1972-
לפי סעיף  16לפקו דת הסט טיסטיקה] .נו סח חדש[,
התשל״ב972-ו' ,א ני מוד יע כי מד ד המ חיר ים לצר כן ל חודש
אוקטובר  2000היה כמפורט להלן:
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עט'  ;500ס״ח
התשל״ח ,עמי .201
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

) (1המדד

על בסיס ממוצע 1998

) (2המדד על בסיס ממוצע 1993

 106.7 -נקודות

) (1מינתה מ ועצת רשו ת ה עתיקות א ת העו בדים ה מפורטים

168.6927 -נקודות

) (3המדד על בסיס ממוצע 1987

408.4050 -נקודות

) (4המדד על בסיס ממוצע 1985

724.9189 -נקודות

) (5המדד מקושר לבסיס ספטמבר 25,686,387.39 - 1951
נקודות
כ״א בחשון התשס־א ) 19בנובמבר (2000
)חמ (3-892

יוסף יהב
הסטטיסטיקן הממשלתי

לפי חוק הנפט ,התשי״ב952-ו

024338436
302423421
023656275
22355689
015310840

7.9.2000
2.10.2000

24.9.2000
22.10.2000
1.10.2000

שם העובד  .מס׳ זהות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,התשי״ב-
 ,'1952ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת -
) (1הרשיתי ביום י״א בחשון התשס׳־ א ) 9בנובמב ר (2000
הע ברת זכו יות בח1קה " 1/7נועה " , 2ברישיונו ת /272
״עומר״/274 ,5״יונתן״/275 ,5״רוני"/276 ,3״דניאל־/281 ,3
״מיה A־/282 ,4״מיה B־׳/283 ,4״מיה C״/284 ,4״מיה D״,4
ו־/296״אשקלון" ,2כך שחלוקת הזכויות תהיה כדקלמן:
40.00%

Samedan Mediterranean Sea
דלק קידוחים ,שותפות מוגבלת

23.61%

אבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת

21.39%

דלק השקעות ונכסים בע־־מ

15.00%
סך הכל

יואבג

פרחי
לזר דורית"
והיב דאוד5
דדוש אבשלום‘

027260934
023570534
58511031
22844195

כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חט (3-2314
אמיר דרורי
מנהל רשות העתיקות
 2ס״ח התשל״ח ,עמי .76
 3י״פ התש״ס ,עט׳ .3365
 4י״פ התשג״ט ,עט׳ .4892
 5י״פ התש״ם ,עמי .5
 4י״פ התשנ״ו ,עט׳ .4300

100.00%

) (2אישר תי באות ו יום גם העבר ת זכוי ות בחזק ה 1/7
"נועה" , 2ברישיונו ת /272״עומר״ג /274 ,״יונתך/275 , 3
״רוני־7276 , 3׳רניאל"/281 , 3״מיה A״/282 ,4״מיה B״,4
/283״מיה C״/284 ,4״מיה D״ ,4ו־/296״אשקלוך ,2כך
שחלוקת הזכויות תהיה כדלקמן:
47.059%

Samedan Mediterranean Sea

23.610%

דלק קידוחים ,שותפות מוגבלת

21.390%

נפט ,שותפות מוגבלת

7.941%

דלק השקעות ונכסים בע״מ
סך הכל

שם העובד
דיסטלפלד ניר
ברקן דיאגו
קהתי רון
חופש אורי
בירמן גלית

מס׳ זהות

תאריך התחלת התפקיד

) (2ביטל ה מועצת רשות ה עתיקות מ ינוי העובדי ם שלהלן
למפקחים על ביצוע חוק■העתיקות ,התשל״ח978-ו:

הודעה בדבר העברת זכויות בזכויות נפט

אבנר חיפושי

להלן למ פקחים על ביצו ע חוק העת יקות ,הת של״ח-
) 21978להלן  -חוק העתיקות(:

100.000%

י״א בחשון התשס״א ) 9בנובמבר (2000
)חט (3-629
יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט
ס״ח התשי״ב ,עט׳ .322
 2י״פ התש״ס ,עמי .2942
 5י״פ התשנ״ו ,עט׳  ;4230התש״ס ,עט׳ .3511
 4י״פ התשנ״ח ,ענו  ;4742התש״ס ,עמ׳ .3511

הודעה בדבר אישור שינוי לתבנית מיתאר
מחוזית למחוז המרבז
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' )ל הלן  -החוק(  ,כ י המועצה
הארצי ת לתכנ ון ולבני ה החליט ה לאשר את תכני ת מיתאר
מחוזי ת מח וז המרכ ז ,מס ׳ תמ־מ , 3/שי נוי מס ׳ 6א  -תוואי
משו תף לדר ך פרברי ת מהי רה מס׳  ,431למס ילת ברזל
ולמעבר קווי חשמל ראשיים.
התכני ת הופק דה בהתא ם לסעיף  88ל חוק יחד עם
התשריט המצורף אל יה .ההו דעה על ההפקדה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4524התשנ״ז ,עמי  ,3603מיום ט־׳ו באייר
התשנזז ) 22במאי .(1997
התכנית האמו רה ,בצ ורה שבה אי שרה אותה המועצה
הארצית לתכנון ולבניה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ר ח׳ הרצל  ,91רמלה ,ובמיגהל
התכנון ,משרד הפנים ,קרית בן גוריון ,ירושלים.
להלן רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות:
מקום התכנית :מחוז המרכז

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים
לפי חוק רשות העתיקות ,התשמ״ט1989-
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק
רשות העתיקות ,התשמ״ט- '1989-
י ס״ח התשמ״ט ,עט׳ .88
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

נפה :רחובות
מרחבי תכנון מקומיים :ראשון לציון ונס ציונה.
גוש  ,3630חלקות  ,81 , 78 , 76-74 , 55 , 54 , 8ח״ח -10 , 6 , 3 , 1
2ז;82 ,77 ,73 ,68 ,67 ,59 ,57 ,52 ,30 ,
ס״ת התשכ״ה ,עמ׳ .307
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הודעה בדבר חילוט טובין

גוש  ,5631חלקות  ,89 , 21 , 15ח״ח ,8s ,56 , 55 , 20-16 , 14-1
;88

לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט1979-

גוש  ,3632חלקות  ,98,94 , 65 , 33 , 29-25 , 8-1ח״ח ,12,10 , 9
אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  9לפקוד ת היבו א והיצוא

;97 ,95 ,66 ,64 ,38-34 ,30 ,24-20 ,13
2יש  ,3633חלקית  ,87 ,48 ,47 ,44 ,43 ,40 ,27ח״ח ,19-13 ,7-1
 84 , 81 , 78 , 77 , 72 , 49 , 46 , 45 , 42 , 41 , 39-28 , 26 , 24
;86
גוש  ,3634חלקות  ,61-59 , 52 , 41 , 14-12ח״ח ,19 , 15 , 10 , 7
;62 ,51 ,45 ,42 ,39 ,23

]נוסח ח דש[ ,ה תשל״ט979-ו' ,כ י הטובין המפורטי ם ל הלן,
שמען בעלי הם אינ ו ידוע  ,חול טו לפי סעיף )7א( לפ קודה
האמור ה ,מאחר ש יובא ו בנ יגוד לצ ו מתן ר ישיונ ות יבוא,
 939ו;2
מס׳ התיק; .20/00/0565/0

גוש  ,3643חלקה  ,88ח״ח ;89 ,87-85 ,74 ,14 ,10 ,8 ,2

תיאור הטובין 700 :דיסקים מזויפים.

גוש  ,3922חלקות  ,24 ,22-20 ,9 ,8 ,6ח״ח ,14 ,13 ,11 ,10 ,3-1

בעל הטובין; ואלרי רומיגיילו.

;19

מקום האחסנה :מחסן ממ״ן  -נמל חיפה.

גוש  ,3923חלקות  ,101 ,36 ,35ח״ח ,31 ,29 ,28 ,25 ,24 ,15 ,5
;102 ,96 ,34 ,33
גיש  ,3924חלקית  ,97 ,96 ,69-67 ,62ח״ח  63 ,50 ,49 ,47 ,35
;99 ,98 ,95-93 ,86 ,85 ,76 ,66
גיש  ,3925חלקית  ,466 , 84 , 56-54 , 52ח״ח ,427 , 83 , 13 , 5 , 2
;660 ,567 ,468 ,467 ,464

ב״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
>חמ (3-964
מוטי איילון
מנהל המכס ומע״ט
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עט׳ .624
ע״ר  ,1939תוס׳  ,2עט׳  ;1201ק״ת התשי״ט ,עמי .541

גוש  ,3946חלקה  ,243ח״ח ;241 ,235
גוש  ,4247ח״ח ;536 ,24 ,23

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
י

גוש  ,5097ח״ח ;99

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

גוש  ,5098חלקה בהסדר;
גוש  ,5389ח״ח ;86 ,81 ,69 ,55

בל מע וניין ר שאי לעיין בת כנית ,בלא ת שלום ,בי מים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מס׳  1200ותא/
) 2277להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,3940הת שנ״ב ,עט ׳  ,606מו סרת בזה
הועדה המקומית לתכ נון ולב ניה תל־ אביב-יפו )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו ־ 7לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצרבי צ יבור( ,21943 ,הודע ה כי הקר קע המת ואר ת בתוס פת
דרושה לועדה לחל וטין ל צרכי צ יבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן בד בר רכי שת זכוי ות החז קה וה שימוש בקרקע
י
האמורה.

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לתחום עיריית
קרית ביאליק

כל הת ובע לע צמו ז כות א ו ט ובת ה נאה כל שהן בק רקע
האמורה ורוצה לקבל פיצ ויי ם על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בת וך חוד שיים מיום פר סום הו דעה זו ברשו מות ,הרצ אה על

מודיעי ם בזה כי המנהל הכללי של משר ד הפנים,
בתוק ף הס מכות לפ י סעיף  8לפקודת העיריות' ,שהואצלה
לו ,2צי ווה על עריכת חקירה בדבר שינוי תחום עיר יית קר ית
ביאליק בגבולה עם המועצה האזורית מטה אשר.

זכותו או על טו בת ההנ אה אשר לו בקר קע הא מור ה ,בצירוף
ראיות לח יזוק תבי עתו ש יכל לו את פ רטי הרי שום ,אם ישנו,
בפ נקסי רישו ם המקרק עין והו דעה המפרט ת לסעי פיהם את
הפיצ ויים שהוא תובע ו חישוב ה סכום הנתבע בכל סעיף
.
וסעיף.

גוש  ,5419ח״ח ;22 ,21 ,12 ,10-7
גוש  ,5467ח״ח ;11 ,10 ,8-4
גוש  ,6288חלקה  ,50ח״ח 38 ,51 ,49 ,16 ,1ו.

כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חמ 697־נ(

עמרם קלעג׳י
יושב ראש המועעה הארעית
לתכנון ולבניה

לפי פקודת העיריות

לצור ך זה מ ינה ה מנה ל הכלל י של מ שרד ה פני ם ועדת
חקי רה שמענ ה הוא  :משר ד הפני ם ,ת״ד  ,6158ירושלים
) 91061לידי פאני מועלם(.
כל אד ם המע וניין לה שמיע את דעתו בפנ י הו עדה
רשאי להגיש את התי יחסותו בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו.
י' בחשון התשס״א ) 8בנובמבר (2000
שמואל תבים
)חט (3-174
יושב ראש ועדת החקירה
לגבולות עיריית קרית ביאליק
---------------' דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עט׳ .197
 2י״פ התשל״א ,עט׳ .1523
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כן נמסרת בזה הודע ה כי ה ועד ה מתכו ונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמור ה ,מפ ני שה יא דרושה באופן דחוף
לצר כי צי בור שלמ ענם עומ דים לרכ שה ,והו עדה מו רה בזה
שכל א דם המחז יק בקר קע האמו רה ימס ור מיד את ה חזקה
בה.
תוספת
גוש  ,6929חלק ה  ,148ב שטח ש ל  84מ״ר ; חלק ה ,151
בשטח של  83מ״ר.
' ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
 2ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עט׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12:2000 ,

הודעה לפי סעיפים 1 5־7

העתק ה תשר יט מ ופקד במ שרדי הו עדה ,ש ד׳ בן ג וריון
 ,68תל אביב ' ,ובא גף נכ סי העירי ה ,כי כר יצח ק רבין ,תל־
אביב-י פו ,וכ ל מ עוניין רשאי לעיין ב ו בש עות העבודה
הרגילות.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־90ו לחוק התכנ ון

ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
)חמ 2־ג(

רון תולראי
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

והבניה ,התשכ״ה965-ו’ ,ו בהתאם ל תכנית מ פורטת מ ס׳
) 1855להל ן  -התכני ת( שהוד עה בד בר אישו רה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,2403הת של״ח ,עט ׳  ,867מו סרת בזה
הועדה המקומית לתכ נון ולב ניה תל־ אביב-יפו )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו ־ 7לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצרכי צ יבור( ,21943 ,הודעה כי הקרק ע המתו ארת בתוספת
דרושה לועדה לחל וטין ל צרכי צ יבור וכי הועדה מוכנה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

לישא וליתן בד בר רכי שת זכוי ות החז קה וה שימוש בקרקע
האמורה.

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו' ,וב התאם לתכנית מס׳ תא /במ-35-
) 2558להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,431הת שנ״ג ,עמ י  ,3792מו סרת בזה
הועדה המקומית לתכ נון ולב ניה תל־ אביב-יפו )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו ־ 7לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצרכי צ יבור( 943 ,ו ,2הודע ה בי הקר קע המת ואר ת בתוס פת
דרושה לועדה לחל וטין ל צרבי צ יבור וכי הועדה מוכנה

בל הת ובע לע צמו ז כות א ו ט ובת ה נאה כל שהן בק רקע
האמורה ורוצה לקבל פיצ ויי ם על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בת וך חוד שיים מיום פר סום הו דעה זו ברשו מות ,הרצ אה על
זכותו או על טו בת ההנ אה אשר לו בקר קע הא מור ה ,בצירוף
ראיות לח יזוק תבי עתו ש יכל לו את פ רטי הרי שום ,אם ישנו,
בפ נקסי רישו ם המקרק עין והו דעה המפרט ת לסעי פיהם את
הפיצ ויים שהוא תובע ו חישוב ה סכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

לישא וליתן בר בר רכי שת זכוי ות החז קה וה שימוש בקרקע
האמורה.
כל הת ובע לע צמו ז בות א ו ט ובת ה נאה כל שהן בק רקע
האמורה ורוצה לקבל פיצ ויי ם על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בת וך חוד שיים מיום פר סום הו דעה זו ברשו מות ,הרצ אה על
זכותו או על טו בת ההנ אה אשר לו בקר קע הא מור ה ,בצירוף
ראיות לח יזוק תבי עתו ש יכל לו את פ רטי הרי שום ,אם ישנו,
בפ נקסי רישו ם המקרק עין והו דעה המפרט ת לסעי פיהם את
הפיצ ויים שהוא תובע ו חישוב ה סכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודע ה כי ה ועד ה מתכו ונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמור ה ,מפ ני שה יא דרושה באופן דחוף
לצר כי צי בור שלמ ענם עומ דים לרכ שה ,והו עדה מו רה בזה
שכל א דם המחז יק בקר קע האמו רה ימס ור מיד את ה חזקה
בה.

גוש - 6146
חלקי חלקה
100
224

שטח החלקה שטח להפקעה במ״ר
)בקירוב(
במ״ר
140
1,406

בהתא ם ל תשריט כשהשטח המופקע מותחם ב ו בצבע
אדום.
העתק ה תשר יט מ ופקד במ שרדי הו עדה ,ש ד׳ בן ג וריון
 ,68תל אביב ,ובאג ף נכס י העיריה  ,כיכ ר יצחק רבין ,תל־
אביב-י פו ,וכ ל מ עוניין רשאי לעיין ב ו בש עות העבודה
הרגילות.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
)חט 2־ב<
---------------י ס׳־ח התשכ״ה ,עט׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

תוספת
גוש  ,6907חלק ה  151ב שלמות  ,בשטח ש ל  37מ״ר
)מקודם גוש  - 6908ח״ח .(107 ,50
העתק ה תשר יט מ ופקד במ שרדי הו עדה ,ש ד׳ בן ג וריון
 ,68תל אביב ,ובאג ף נכס י העיריה  ,כיכ ר יצחק רבין ,תל־
אביב-י פו ,וכ ל מ עוניין רשאי לעיין ב ו בש עות העבודה
הרגילות.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
)חמ ~2ג<

תוססת

781
8,076

כן נמסרת בזה הודע ה כי ה ועד ה מתכו ונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמור ה ,מפ ני שה יא דרושה באופן דחוף
לצר כי צי בור שלמ ענם עומ דים לרכ שה ,והו עדה מו רה בזה
שכל א דם המחז יק בקר קע האמו רה ימס ור מיד את ה חזקה
בה.

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

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

---------------’ ס״ח התשכ״ה ,עט־ .307
 2ע־׳ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

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

הודעה לפי סעי^ 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובה תאם לת כנית מי תאר מקו מית
מס׳  ,1790שהודע ה בדבר אישורה פורסמ ה בילקוט
הפרסומים  ,3174הת שמ״ה ,עט ׳  ,966מצהי רה ב זה הועדה
המקומ ית לתכנון ול בניה תל ־אביב-י פו )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
 943ו)2להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר
י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

873

ביחס א ליה פורסמה הודעה לפי ס עיפים  5ו־ד ל פקודה
בילקוט ה פרסומים  ,4007הת שנ״ב ,עב ר  ,3299תהיה ל קניינה
הגמור והמו חלט של עיריי ת תל־אב יב -יפו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
י ־ תוספת
גוש 32ו- 6

43
48

יי- .

_
..

חלקי חלקות

•

 שטח החלקה שטח.להפקעהבמ״ר
במ״ר
4,216
880

5,162
4,717

בהתא ם ל תשריט כשהשטח המופקע מותחם ב ו בצבע
.
אדום.
העתק התשריט מופקד■ במשרד י ה ועדה  ,שד׳ ב ן גוריון
 ,68תל אביב ,וב אגף נכ סי הע יריה ,כי כר רב ין ,תל ־אביב -יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 'הרגילות.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
)חמ 4־ג(

'רוזחילדאי
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

הודעה לפי סעין19 £

בתוקף ס מכות ה לפי ס עיפים 189 .ו ־ 190לרווק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובה תאם לת כנית מי תאר מקו מית
מס׳ 1737א ,שהו דעה בדב ר אישור ה פור סמה ביל קוט
הפרסומים  ,2776הת שנ״ב ,עט ׳  '734מצהי רה ב זה הועדה
המקומ ית לתכנון ול בניה תל ־אביב-י פו )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
)21943להלן  -ה פקודה( ,כי הקר קע המתוארת ב ת1ספת אשר
ביחס א ליה פורסמה הודעה לפי ס עיפים  5ו ־ 7לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,4568הת שנ״ז ,עט ׳  ,5535תהיה ל קניינה
הגמור והמו חלט של עיריי ת תל־אב יב -יפו מיום פרסום
.
הודעה זו ברשומות.
תוספת ’
ג1ש  ,7104ח״ח  ,72בשטח של  184מ״ר מתוך שטח בולל
של  633מ ״ר ,בה תאם לתש ריט כשה שטח המופקע מו תחם בו
.-,
בצבע אדום.
העתק ה תשר יט מ ופקד במ שרדי הו עדה ,ש ד׳ בן ג וריון
 ,68תל אביב ,וב אגף נכ סי הע יריה ,כי כר רב ין ,תל ־אביב -יפו,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

)חט (3-4

’ ס־ ח התשכ״ה  ,עמ ׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

874

.

בתו קף סמכ1תה לפי סעי פים  189ו ־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובה תאם לתכ נית מם׳ רצ/6/1/ב,
)להלן  -התכני ת( ,שהו דעה בדבר אישו רד! פור סמה בילקוט
הפרסומים  ,3914הת שנ״א ,עמ ׳  ,3540מצהי רה ב זה הועדה
המקומ ית׳ לת כנון'•ו לבניה 'ראשון לצ יון )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
943ו־)להלן  -הפ קודה( ,כי הקרקע המתוא רת בתוספת אשר
ביחס א ליה פורסמה הודעה לפי ס עיפים  5ו ־ 7לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,3956הת שנ״ב ,עט ׳  ,1246תהיה ל קניינה
הגמור והמו חלט של עיריי ת ראשון לצ יון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
ת1םםת
ג1ש  ,3936ח״ח .71
העתק התבנית מ ופקד במ שרדי הו עדה ,ב עיריית ראשון
לציון ,וכל מע וניין רשא י לעיי ן בו בימים וב שעות שמשרדי
•
הועדה פתוחים לקהל.
ג׳ בחשון התשס״א ) 1בנובמבר (2000
)חט (3-4

מאיר ניצן
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

’ • ס״ח התשב־ה ,ענד .307
 2ע־ר  ,1943תום׳ ,1.עמי .32

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכו ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

ט׳ בחש ון התש ס״א ) 7בנובמב ר (2000

הודעה לפי סעין19 1
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

י י

הודעה לפי סעין( 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף ס מכות ה לפי ס עיפים 89ז ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובה תאם לת כנית מי תאר מקו מית
מס ׳ ח) 1/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,596הת שי״ח ,עט ׳ ' ,866מצ הירה בזה
הועדה המקומ ית לתכנ ון ולבנ יה חולון )להלן  -הועדה/
בהתאם לסעיף  19לפקוד ת הקרק עות )רכ ישה לצרכ י ציבור/
)21943להלן  -הפ קודה( ,כי הקרקע המתוא רת בתוספת אשר
ביחס א ליה פורסמה הודעה לפי ס עיפים  5ו ־ 7לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,4865הת ש״ס ,עט ׳  ,2972תהיה ל קניינה
הג מור וה מוחלט של עי ריית ח ולון מי ום פרסום הו דעה זו
.
ברשומות.
• תוספת
גוש  ,6021חלקה  ;648הייעוד :שב״צ.
העתק התכנית מ ופקד .ב משרדי ה ועדה ,ב עיריית חולון
ובמשר די הועדה המחוזי ת לתכנו ן ולבניה מחוז תל אביב,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. .
ג׳ בחשון התשס״א ) 1בנובמבר (2000

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

)חט (3-4

מוטי ששון
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה חולון

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
 2ע־ר  ,1943תוס׳ ו ,עט׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

הודעה לפי סעיףז 19

הודעה לפי סעון19 1

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,ג94ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  89ו ו ־90ו לחוק התכנ ון

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־ 190לחוק התכנון

והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובה תאם לת כנית מי תאר מקו מית

והבניה ,התשכ״ה ,11965-ו בהתאם ל תכנית מ ש301/1-7/

מס ,נס/במ ) 118/להל ן  -התכני ת( ,ש הודעה ב דבר אישורה
פורסמה ב ילקוט ה פרסומים  ,4208הת שנ״ד ,עט ׳ ,2968
מצהיר ה ב זה הועד ה המקומ ית לתכנו ן ולבנ יה נ ס ציונה
)להלן  -הועד ה( ,בה תאם לסעי ף  19לפקודת הקרקעות
)רבישה לצרכי ציבור() 21943 ,להל ן  -הפקו דה(  ,כי הקרקע
המת וארת ב תוספת א שר בי חס אל יה פ ורסמה ה ודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4404התשנ״ו ,עמי
 ,3064תהיה לק ניינה ה גמו ר והמוחל ט של ע יריית נס ציונה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

)להלן  -התכני ת( ,שהו דעה בדב ר איש ורה פור סמה בילקוט
הפרסומים  ,4454ה תשנ״ז ,ע ט ,403 ,מצהי רה ב זה הועדה
המקומ ית לתכ נון ו לבניה מ זרח השר ון )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוא רת בתוספת אשר
ביחס א ליה פורסמה הודעה לפי ס עיפים  5ו ־ 7לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,4694הת שנ״ט ,עט ׳  ,357תהיה ל קניינה
הגמו ר והמוחל ט של המו עצה המק ומי ת קלנסוא ה מיום
י
פרסום הודעה זו ברשומות.

תוססת
גוש  ,3636ח״ח .42

תוססת
גוש

העתק התבנית והתשריטי ם מופקדים במשרדי הועדה
המקומ ית נ ס ציונ ה ,וכ ל מעוניי ן רש אי לעיי ן ב הם בשעות
העבודה הרגילות.

חלקי חלקה

שטח

ייעוד

7863

16
16
17
17

200
2,280
3,480
3,680

שצ״פ

7864

32
32
32
33
33
34
34
34
38
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
51

40
4,200
4,670
5,334
6,462
6,227
3,875
160
1,407
1,500
2,600
290
10,500
14,640
210
910
1,400
5,930
1,600
4,200
440

י■ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר (2000
)חט (3-4

יוסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
 2ע״ר 943ו ,תוס׳ ו ,עט׳ .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכיי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־90ו לחוק התכנ ון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר טס־
ג) 3057/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,2426הת שמ״ח ,עט ׳  1494מצ הירה בזה
הועדה המקומ ית לת כנון ול בניה נצ רת עילית )להלן -
הועדה ( ,בהת אם לסעיף  19לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצרכי צ יבור() 21943 ,להל ן  -הפקודה ( ,כי הקר קע המתוארת
בתוספת אשר ביחס אליה פו רסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומי ם  ,4845הת ש״ס ,עט ׳ ,2350
תהיה לקניי נה הגמו ר ו המוחלט ש ל עירי ית נצרת עילית
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוססת
גוש  ,16537חלקות  ,28-19 , 15 , 11 , 9ח״ח  ,8בשטח של
 52,158מ״ר.

.

דיר
דיר
שצ״פ
שב״צ
שצ״פ
די!
שב״צ

דיר
דיר .

שב״צ
שביל

ייר
שב״צ

ייר
שביל
שצ״פ

ייר
שביל

ייר

שצ״פ

ייר
שצ״פ

ריר
דיר

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית מזרח
השרון ,וכל מ עונ יין רש אי לע יין בו ב שעות העבודה
הרגילות.
ד׳ בחשון התשס״א ) 2בנובמבר (2000

העתק הת כנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל מע וניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

)חט (3-4

י״א בחשון התשס״א ) 9בנובמבר (2000
)חט (3-4

מנחם אריאב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת עילית

---------------י ס״ח התשב״ה ,עט׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

צברי פינחס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון

י ס״ח התשב ״ה ,עט.307 ,
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2060 ,
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הודעה לפי סעיןו 19

)" (1תכנית מיתאיר מקומית מס׳ מק2209/ג".

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם; י רושלים ,שב׳ בית

ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

הכרם  ,רה׳ מעגל בית המד רש ,השטח הידו ע כשטח
המכל לה ל חינו ך ע״ש ד וד ילין  -גו ש  ,30150חלקו ת -9
וו ,השטח שבין קו אורדי נטות אורך 168.200-168.025

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו ־90ו לחוק התכנ ון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳.
ג) 10646/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,4901הת ש״ס ,עט ׳  ,4212מצ הירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
) '1943להל ן  -הפקודה ( ,כי הקר קע המתואר ת ■ בתוספת,
אשר בי חס א ליה פו רסמה הו דעה ל פי סע יפים  5ו־ל
לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,4919הת ש״ס ,עט ׳  ,4821תהיה
לקני ינה הג מור והמו חלט של המו עצה האזו רית מג ידו מיום
י
פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,11830ח״ ח  ;26-18גו ש  ,11833ח״ ח ,15-13
.26-18
העתק ה תכנית מופקד ב משרדי ה ועדה ,בבנין ה מועצה
האזור ית עמק יז רעאל ,וכל מעו ניין רשאי לע יין בו בשעות
העבודה הרגילות.
י״ד בחשון התשס״א ) 12בנובמבר (2000
>חמ (3-4
יאיר ארז
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
י ס ־ח התשכ״ ה ,ע ט׳ .307
 1ע״ר  ,1943תום׳  ,1עט׳ .32

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצרכי צ יבור( ,1943 ,לענין תבנ ית מס׳ מי/במ ) 835/בית
שמש( ,שפ ורסמה ב ילקוט הפ רסומים  ,4898הת ש״ם ,עט׳
 ,4114בתו ספת בעט ׳  ,4117בטורים "ריש ום חדש־ ו״רישום
קוד ם״ ,א חרי גוש ' '34296לצ דם של ■חלקה א רעית ב שלמות
1־ ו־חלקי חלקה  '7צריך להיות גוש ' ,'34269לפי הענין.
>חמ (3-2

הודעות למי חוק התכנון והבניה,
החשכ״ה1965-

לבין קואורדינטות רוחב  ;132.225-132.075מגרשים מ ס 
ו ,3-על פי תבנית מס׳ 2209ג.

.

עיקר י הוראו ת! התכ נית; א ( ק ביעת בינ וי לתוספ ת קומה
מעל ב נין קיי ם לשם תוספת חדרי לימו ד לבי ה״ס ה קיים
בשטח; ב( ש ינוי קווי בנ ין וק ביעת קווי ב נין חדשים
לתוספ ת הבנ יה ,כא מור ; ג( הק טנת שטח י הבניה
המרביים לתוספת הבניה המאושרת בתכנית מס׳ 2209ב
מ־ 16.280מ ״ר .ל ־ 16.030מ״ר וקביע ת שטחי הבניה
'ה מרביים  ,לתוספ ת הבניה ל־ 250מ״ר ,הכל בלי להגדיל
את סך כ ל שלזחי הבניה המ רביים המותרי ם ל תוס פות
בניה בשטח המג רש ,על פי תכנית מס׳ 2209ב; ד(
קביעת גו בה הבני ה המרבי לתוספ ת כאמו ר; ה( קביעת
הוראות בינוי 'ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
)" (2תכנית מיתאון מקומית מס׳ מק4202/א".

י

השט חים הכלול ים בתכנית 'ומקומ ם; ירושל ים ,שב׳
מחנה יהודה ,רח׳ א גריפס  - 88גו ש  ,30073חלקו ת  18
 ,101 ,20ח״ח .104 ,102 ,2 ,1
עיקרי הוראות ! התכ נית :ה גדלת מספ ר יחידות הדיור
המרבי מ־ 60יח״ד ל־ 92יח״ד ,בשטח המגרש מס׳ ,1
שעל פי תכנית מס׳ .4202
בל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ יות ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט !תכנ וני אחר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי תכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנ גדות בת וך חו דשיים מי ום פר סומה של ההודעה
המאוח רת בין הפרסומים ב עיתונים ,למשר די הועדה
המקו מית ל תכנון ולב ניה ירו שלים ,כ יכר ספרא  ,1קומ ה ,4
טל׳  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למש רדי הועדה המחו זית לתכ נון ולב ניה מחוז ירושל ים ,רה׳
שלומציון המלכה ו; ירושלים ,טל׳ .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן 1היא מסתמכת.
1

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה ירושלי ם ובמשרד י הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,מופקדות תכניות אלה;
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והבניה ,התשכ״ב ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אר
מקו מית מס׳ מק565/וב״  ,שינוי לתכניו ת מם׳ 1565
ו־1565א.
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם; ירושל ים ,שבי
קוממיות ,רח׳ פינסקר  - 14גוש ) 30021שומה( ,ח״ח ;116 , 114
גוש ) 30740בה סדר( ,חלק ה  ;6מ גר שים ו ו ־ 2שעל פי תכנית
.1565
עיקרי ה וראות ה תכנית :א( איחוד מ גרשים מ אושרים
על פי תכנ ית מס׳  1565למגר ש אחד חדש ; ב( קביע ת בינוי
להקמת בר יכת ש חיה בל תי מקו רה לה קמת מ בנה למ יתקנים
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

טכ ניים לת פעול ו אחזקת הבר יכה ולמ ערכת .מ יזוג הא ויר; ג(
שינוי קווי ב נין וקביעת קווי בנין חדשים; ד( ק ביעת הוראות
בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפ רסומים
 ,4887התש״ס ,עט׳ ל70ג.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלי ם ,ו כן במשרדי הועדה המחוזית
לת כנון ו לבניה מחוז יר ושלי ם ,וכל מע וניין רשאי ל עיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י־ד בתשון התשס״א ) 12בנובמבר (2000
אורי לופוליאנסקי
יושב ראש ועדת המשנה
המקומית ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ס׳
בש/מק/סג/יב" ,שינוי לתבנית ת30/א.5/32/
השטחים■ ה כלולי ם בת כנית ומק ומם; בי ת שמש ,ש ב 
גבעת ש רת',רה׳ ה איריס  ,13השט ח שבין קואור דינטו ת רוחב
 127.450-126.430לבי ן קואורדינטו ת אור ך ;148.205-148.145
גוש  ,5220חלקה  ;26מגרש  45לפי תכנית ת50/א.5/32/
עיקרי הוראות התכנית; שינוי קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2000ובילקוט הפרסומים  ,4901התש״ס ,עמי .4207
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכ נון ו לבני ה בית ש מש ,ת״ד  ,5מרכ ז מס חרי בי ת שמש,
טל׳  ,02-9909882ובמשר די הועד ה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז ירושלים ,רה׳ שלומציון המלכה  ,1יר ושלים ,טל׳
 ,02-6290222וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ו בחשון התשס־א ) 13בנובמבר (2000
משה אבוטב1ל
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה בית שמש

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה;
) (1״תכנית מית אר מקומ ית מס׳ הל/מק271/״ ,שינוי
לתכניות מי ,250/מי ,534/מי534/א.
השט חים הכ לולים בתכנית ו מקומם :מבשרת צי ון ,רח׳
הראל  -גו ש  0בשל מותו; מגר ש  2בשלמו תו מתכנית
מי534/א.
עי קרי ה וראות התכנית , :א ( חלוקת המגרש ה נ״ל ל־2
מגרשים חדשים2 :א2 ,ב; ב( קביעת קווי בנין חדשים.
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש־ס ,עט׳ .3471
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס׳ הל/מק ,"286/שינוי
לתכניות מי 250/ומי.274/
השט תים הכ לולים בתבנית ו מקומם :מבשרת צי ון ,רח׳
החבצלת  - 17גו ש  ,30472חלק ה  ;20מגרשי ם  27ו ־28
בשלמותם מתכנית מי.274/
עיקרי הורא ות התכ נית :א ( ק ביעת חלו קה חדשה וקווי
בנין ח דשים; ב( הגדל ת אחוז י בניה המ רביים ל שטחים
עי קריים ב־ ,5.164%במסג רת הקל ה; ג( שינ וי הורא ות
בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.1.2000ובילקוט הפרסומים  ,4846התש״ס ,עבר .2378
)" (3תכנית מיתאר מקומית מם־ הל/מק ,"289/שינוי לתכנית
מי/במ113/א.
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש  -גוש
 ,29521חלקה .33
עיק רי הורא ות הת כנית :א( הוספת קו מה שליש ית מעל
שתי ה קומות ה מותרו ת; ב( הגד לת מספר י חידות ה דיור
המותר במג רש משת י יח״ד לשלו ש יח־ ד ,בלא הגדלת
סך כל שטח הבניה המותר; ג( חלוקה בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4868התש״ס ,עט׳ .3112
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחוז יר ושלי ם ,רח׳ של ומציו ן המלכה  ,1ירושלים,
טל׳  ,02-6290222וכל מעונ יין רש אי לע יין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה  ,בהתא ם לסעי ף דוו ל חוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ס׳
הל/מק ,"252/שינוי לתכנית מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח׳
עבדל עזיז  -גוש  ,29528ח״ח ד.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה חדשה; ב(
קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4770התשנ״ט ,עט׳ .3942
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחוז יר ושלי ם ,רח׳ של ומציו ן המלכה  ,1ירושלים,
טל׳  ,02-6290222וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג׳ באלול התש״ס ) 3בספטמבר (2000
מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  7ו ד ל חוק ה תכ נון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אר
מקומית מס׳ מי/מק/511/ו", .
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מסילת ציון.
עי קרי הו ראות התכ נית :ש ינוי קו בנין אח ורי ל־ 2.5מ׳
.
במקום  5מ.,
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 73.200ו ובילקוט הפרסומים  ,4868התש״ס ,עמ׳ .3112
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהו דה ,ובמ שרדי הועדה המחוזית
לת כנון ו לבניה מחו ז יר ושלים ,רח ׳ שלו מציון ה מלכה ו,
ירו שלים ,טל׳  ,02-6290200ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ה בתשרי התשס־א ) 24באוקטובר (2000
מאיר ויזל ■

.

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה

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

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדב ר הפ קדת "תכ נית מם ׳ תא /מק/
2806״ ,שינוי לתכנית בנין עיר .58
השטחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :שד׳ נורדאו 6ג -
גוש  ,6956חלק ה  ;2גבול ות התכני ת :בצפו ן  -שד׳ נו רדאו,
במערב  -שד׳ נו רדאו 4ג ורח׳ דיזנג וף  ,278בדרו ם  -רח׳
מנדלשטאם  29ורח׳ דיזנגוף  ,276במזרח  -שד׳ נורדאו 38
קבי עת הור אות התכ נית :א ( ש ינוי צפי פות הדי ור כפי
שנקבע ה ב תבנית הר אשית ב לא ת וספת זכ ויות; ב ( שינוי
קווי הבנין הצ דדי והאח ורי וא ופן הבינ וי; ג( תוספת קומה
אחת מעבר למותר בתכנית הראשית בלא תוספת זכויות.
כל מעו ניין רש אי ל עיין בת כנית ב לא תש לום ,במש רדי
מינהל ההנ דסה ,שד׳ בן גוריון  ,68תל אב יב ,בי מים וב שעות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
כב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תבני ת ,וכ ן כ ל ה זכאי לכך ע ל פ י סע יף ססו ל חוק,
רשאי להגיש התנגד ות ,בתוך חודש יים מיום פרסום הודעה
זו בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית האמורה.

)" (1תכנית מסן תא/מק2069/ו".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שב׳ המשתלה,
ב צד הדרום ־מזר חי ,בין הרחוב ות ג- 2266 , 2262 ,225
גוש  ,6332ק״ח  ;11 ,7 ,6מגרשים .292 ,291 ,282 ,281
עיקרי הו רא ות התכני ת :א( איח וד המגרש ים י המ קוריים
מס׳  291 , 282 , 281ו־ 292למגרש אחד ,כדי לאפשר תכנון
ותפעו ל יע יל של הב נינים והשטח שב יני הם בל י לשנות
את ז כוי ות הבניה ע ל פי הייע ודי ם ה מקוריי ם; ב( ה תרת
קומה רביעית )בנס יגה( ובסך הכל ארבע קומות במקום
חדר י יציא ה)לגג לאור ך רח׳ ) 2253מ גרשים מק וריים מס׳
 (291-281אזור מגור ים ג׳ מיוח ד; ג( התרת הצמדת
שטת י חצרות פרטיו ת לדיר ות בקומ ת קרקע בבניני ם בגי
 4קומ ות באז ור מגור ים ג׳ מיו חד ובבנ יה צמו דת קרקע
) קוטג׳ים ( באזו ר מגורים א ;2ד( שינוי בהתאם לאמ ור
לעיל את התכנית הראשית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4839התש״ס ,עמי .2059
1
) (2״תכנית מס׳  Iתא/מק2855/״ ,שינוי לתכניות מס׳ 44
I
ו־56ו.
1
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רח׳ צ׳לנוב ,32
פינת רח׳ ידידיה פרנקל  -גוש  ,6947חלקה .65
עיקרי הוראות! התכנית :התאמת קווי הבנין בחלקה 65
' למיתאר המבנה שהיה קיים בה ,כדי לאפשר את ניצול
זכויות הבניה {המותרות ושיפוץ המבנה ,וזאת על ידי:
א( שינוי קו בנין קדמי לרח־ צ׳לנוב מ־ 3מ׳ ל־ 1.72מ"; ב(
שינוי קו בנין קדמי לרח׳ פרנקל מ־ 2מ׳ ל־.85ו מ׳; ג(
שינוי קו בנין צדדי לכיוון מערב מ־ 3מ׳ ל־ 1.90מ׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפ רסומים
 ,4901התש״ס ,עמי .4208
׳ 1' ,
) (3ןתכנית מס׳ תא/מק2856/״ ,שינוי לתכנית .2185
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שב׳ גני צהלה ,רח׳
I
 2331מס׳  ,6מצפון לרח ,מס׳  ,2314מדרום לחלקה 61
י )ארעית( ,ממערב לחלקה ) 66ארעית( ,ממזרח לרח׳ מס׳
 2331המוגדר בשטח פרטי פתוח לגישה לכלי רכב
1ןלהולכי רגל 1 -גוש  ,6624חלקה )ארעית( .62
עיקר י הורא ות הת כנית :שינוי קווי בנ ין לחלק ה הנ״ל
על ידי קביעת קו■ בנין חדש לחלקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפ רסומים
 ,4868התש״ס ,עט׳ .3112
התכניות האמורות .נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
שד' בן גו ריון  ,68תל ן אביב  ,ובל מעוניין רשא י לעיי ן בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

I

הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
.
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה ברבך אישור תכנית מיתאר

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה.ה ודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,בדבר א ישור "ת כנית מ יתאר מס׳
תא/מק ,"2900/שינוי לונכנית 2026ב.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו .

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:

מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

השטחים הכלולים| בתבנית ומקומם :שב׳ תל ברוך צפון
 -גוש  ,6626ח״ח  ;24-19גבולות התכנית :בצפון  -בביש

I

878

’

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14:12.2000 ,

מס300 ,ו ,בדר ום ובמ זרח  -מגר ש  43בגו ש  , 6626במערב -

הש טחים הכלולים בתבנית ו מקומם :גבעתיים ,דרך בן
גוריון  -גוש  ,6161חלקות 8ו ,546 ,5ח״ח .536

מגרש  47בגוש .6626
עיקרי הוראות התכני ת :שיפור התכגון במגרש  39על

עיקרי הורא ות התכנ ית :א( קב יעת הורא ות בדבר שינוי

ידי שינ וי הורא ות בד בר הגד רת מפ לס הכני סה הקו בעת,
בדבר קווי בניה ,ברבר קולונדה ובדבר מרתפים.

שטחי הבניה המותרים בתכנית גב/ו28א בלי לשנות את סך

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפ רסומים
 ,4887התש״ס ,עט׳ .3707
הת כנית נמצאת ב משרדי מינהל ה הנדסה ,שדי בן
גוריון  ,68תל א ביב  ,וכל מעוני ין רשאי לעיי ן בה ב ימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ז בחשון התשס״א ) 15בנובמבר (2000
רון חולדאי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ז ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לת כנון ו לבניה א ונו מופ קדת " תכנית מ יתאר מס ,תמ״מ/מק/
36״ ,שינוי לתכנית מיתאר תממ88/ו.
השטח ים הכ לולים בת כנית ומ קומם :קר ית אונו  -גוש
 ,6494ח״ח .322 ,320 ,209
עיקרי הוראות התכנית  :קביע ת תכנית לאיחור וחלוקה
מחרש בתחום תממ88/ו שלא בהסכמת הבעלים.
כל מעו ניין ר שאי לעי ין בתכ נית ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  00ו לח וק,
רש אי להגי ש התנ גדות בתוך ש ישים ימים מיו ם פרסו מה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה ה מקומ ית לתכ נון ולב ניה אונ ו ,רח׳ ס וקולוב 3ו ,ק רית
אונו ,טל׳  245ו .03-531
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם בן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ח בחשון התשס״א ) 16בנובמבר (2000
דרור בירנבאום
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  17ו לחו ק התכ נון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בד בר אישו ר "תכנ ית מי תאר
מפורטת מקומ ית מם׳ גב/מק/ו28ה״ ,שינוי ל תכניות גב281/

כל הש טח הכול ל המותר לבניה בתכני ת ובתנ אי שה שטח
הכ ולל המ ותר ל בני ה בכל ייעוד קרק ע לא י גדל בי ותר מ־
 ;50%ב( קביעת ה נחיות לשטח י בניה בגין מ עליות מכוח
תכנ ית גב 385/החלה על תכנ ית ז ו; ג( מ תן אפש רות להמרת
שטח י הבניה למסחר ולמשר דים לשטחי בניה למגורי ם בלי
לשנות את סך כל השטחי ם המותר ים לבנ יה במסגרת
התכני ת; ד( מתן אפשר ות לתוס פת שתי קומו ת; ה( הגדלת
מס פר יחידות הדי ור לפי תכ נית זו בלא הגדלת סך כל
השטחי ם למט רות עיק ריות; ו( קביעת הור אות בדב ר שינוי
הבינוי והעיצו ב האד ריכלים ; ז ( שינוי נספ ח התנועה והחניה
באופן שתתא פשר גישה לחלקה  518ולחלק ה  552ויתאפשר
פתרון החניה לחלקה  ;518ח( ק ביעת הוראות ברבר ב יצוע
פיתוח שטחי השצ״פ ובדבר פיתוח דרכי גישה לחלקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.2000ובילקוט הפרסומים ו ,488התש״ס ,עמי .3472
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ן ול בניה גבעת יים ,רח ׳ שנקין  ,2גבעתיי ם ,ו כל מעוניין
רשאי לע יין בה בי מים ובש עות שה משר דים הא מורים
פתוחים לקהל.
י״ז בחשון התשס״א ) 5ו בנובמבר (2000
אפי שטנצלר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה רמת גן ,מופקדות תכניות אלה:
)ו( "תכנית מס׳ רג/מק87/וו/א" ,שינוי לתכנית רג87/וו
ולתכנית המיתאר רג 340/על כל תיקוניה.
השט חים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :רמת גן ,בית
המטבחים  -גוש 87ו ,6חלק ות  ,447-443ח״ ח ;12
מגרשים  1 , 2א -ד ,ז ,ח ,על פי תכנ ית רג 87/ו ;1גבול ות
התכני ת; בצפון  -בית הקברו ת גב ול בנ י ברק ,בדרום -
חלקות  350 ,348 ,346 ,344 ,342 ,340 ,64 ,63בגוש ,6183
במזרח  -חלקו ת  432 , 385בגו ש  ,6187חלק ה  274בגוש
 ,6183במערב  -רח׳ חזון איש.
עי קרי ה וראו ת התכנ ית; הרחב ת דרך ב שטח של 211
מ״ר.
)" (2תכנית מס׳ רג/מק8/ו2ו" ,שינוי לתכנית רג/וססו/סו,
בהתאם לתכנית המיתאר רג 340/על כל תיקוניה.
השט חים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :רמת גן ,רח׳
ז׳בוטינסקי  - 16 ,14גוש  ,6128חלקות ;180 ,179 ,49 ,48

וגב281/א ו לתכנית המי תאר הכו ללת את תכניות ג ב ,53/ג ב/
 ,123גב59/ו ,גב170/א ,גב258/א .,גב/מק258/ו ,גב353/ד ,גב/
 ,385גב 406/וגב/ס .41
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

879

מגרשים  7-3 , 1על פי תבנ ית רג /ו00ו ;10/גבול ות
התבנית :בצפון  -רת׳ ז׳בוטינסקי ,בדרום  -רת'
־־ ארלוזרוב ,במזרח .-חלקות ,557 ,571 ,205 ,203 ,555-553
במערב  -חלקות .468 ,47
עיקרי הור אות התכ נית :א ( א יחוד וחל וקה של מגרשים
בל א הסכ מת בע לים; ב ( ש ינוי מס פר יח״ ד מ־16ו יח ״ד
ל־46ו יח״ ד ב לא שינוי בשטחים עיקריי ם; ג ( שינ וי
הב ינוי על ידי ריכ וז יח״ד ב־ 2ב נינים בגובה ע ד 20
קומות כל אחד מעל קו מת עמ ודים מפו לשת כפולה
מעל  3-2מרתפ י חני ה במקו ם  4בני נים בג ובה שבין
 15-7קומות ; שינו י גיא ומטרית זיק ת ההנא ה לציבור
הו לכי רגל בלא ש ינוי סך כל שטח ז יקת ההנא ה; .ד(
שינו י חלוקת שטחי הב ניה המ ותרים בתכני ת .בלי
לשנות את סך כל השט ח הכול ל המו תר לבנ יה בתכנית
כדלהל ן :ס ך הכ ל ש טח עיקרי  12,677נדר יועד כולו
למגור ים לא חר העברת  500מ ״ר ממסחר למגורי ם; ה(
שינוי קו בנין לרח׳ ארלוזרוב מ־ 5מי ל־סו מ׳.
כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי תכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
לה גיש התנ גדות בתוך שישים ימים מיום פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הוע דה המקומ ית ל תכנו ן ול בניה רמ ת גן ,א גף ההנדס ה ,רח׳
המעגל  ,26רמ ת גן  ,טל ׳  .6753394המת נגד ימציא את העתק
הת נגדות ו למשרד י הועדה המחוזית לתכנו ן ולבני ה מחוז תל
אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל אביב .61290
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

׳ ' מחוז חיפה

ן

מרחב תכנון מקומי חיפה
ו

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ! הודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי 'ב משרדי הועדה המ קומ ית
לתכנון ולבניה חיפה ו במשרדי ה ועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ח יפה׳ מ ופקדת " תכנית מ יתאר מ קומית חפ/מק/
1499ה" ,שינוי לתכניות חפ62/א וחפ62/ב.
השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :חיפה  ,מגרשי
הבניה למגורים בתחום קרית חיים המזרחית.
עיקרי הוראות התכנ ית :שי נוי קווי הבנין הצדיים
בקר ית חי ים ה מזרחית  ,ו קביעה כ י המרחק מ קו בנ ין צדי
לגבול מגרש לא יפחת מ־ 3מ׳.
I

בל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התב נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחוק,
רש אי להגי ש התנ גדות בתו ך חוד שיים מיו ם פרסו מה של
ההודעה המאוחרת י בין הפרס ומים ב עיתונים ,למשרדי
המ חלקה לתכנו ן ולבנ יה חי פה ,בנ ין הסיט י סנטר ,שד׳ בן
גוריון  ,6חיפה .ה מתנגד ימ ציא את העתק ה תנגדותו
למש רדי הו עדה ה מחוזית לתכנון ולבניה מ חוז חי פה ,רח׳
חסן שוקרי זז ,חיפה ' ,31048טל׳ .04-8616252
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט ׳ ה נמקות ו בל יווי תצ היר המ אמת את
.
העובדות שעליהן היא׳ מסתמכת.
ח׳ בחשון התשס־א )! 6בנובמבר (2000
!

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ־•תכנית מפורטת
מקומית מס׳ רג/מק ,"1254/שינוי לתבנית רג 766/ולתכנית
מיתאר על כל תיקוניה.
השט חים הכלו לים בתכנית ו מקומם :רמת גן ,רח׳ סט׳
היסמין  - 5בגו ש  ,6181חלק ה  ;623גבול ות התכני ת :בצפון
 חלק ה  622בגו ש  ,6181בדרו ם  -חלק ה  624בגו ש ,6181במזרח  -חלקה  621בגוש  ,6181במערב  -רח׳ יסמין.
עי קרי ה ודאית התבני ת :הגדלת מספר י ח״ד מ־ 7יח״ד
) 6יח״ד על פי רג 1 + 766/יח״ד בהקלה  20% -במס׳ היח״ד(
ל־ 10יח״ד סך הכל ,בלא הגדלת סך כל השטחים.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.8.2000ובילקוט הפרסומים  ,4926התשס־א ,עט׳ .35
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בחשון התשס״א ) 14בנובמבר (2000
צבי בר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

880

| יושב
׳
I

עמרס מצנע
ראש הו עדה המקומ ית
לתכנון ולבניה חיפה

ן

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר זן1ישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה! ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה1,1965-בדבר אלשור תכניות אלה:
)• (1תכנית מפורטת מס׳'ןחד/מק248/ז" ,שינוי לתכניות חד/
248ד ,חד248/ו וחד.450/
השטח ים •הכ לולים :ב תכנית ומ קומם :חדר ה ,אזור
התעש יה הק יים ,מ מערב לנ חל חדרה  -גו ש  ,10014ח*ח
 ;27-24מגרשים ■ 1000ו־וססו.
עיקר י הורא ות הת כנית  :שינו י בקו בנ ין למטר ת הקמת
והרחבת מבנה ת חמ״ש ומ בנים חו רגים ק יימים בגבולה
הדרומי של חלקה  .,26מגרש  1001בגוש .10014
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4887התש״ס ,עט׳ .3709
)" (2תכנית מפורטת מס־ חד/מק ,"1197/שינוי לתכניות חד/
 ,765חד001/ו וחד/מק1001/ג.
השטח ים ה כלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,ר ח׳ הרצל
 - 37גוש  ,10036חלקה(  ,264ח״ח .268 ,49
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

עיק רי הו ראות הת כנית :הגדלת מספר יח ידות די ור לסך

בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על

הכל  11יח״ד ,בלא הג דלת סך כל הש טתים למטרות

ידי תכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  ,100לחו ק רשאי

עיקריות ושטחי שירות.

לה גיש התנ גדות בתוך שישים ימים מיום פרס ומה של

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4905התש״ס ,עמי .4340
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה ,טל׳  6303728
 ,06ובמש רדי ה ועדה המ חוזית ל תכנון ול בניה מ חוז חיפה,
רח׳ ח סן ש וקרי  ,11חי פה ,טל ׳  ,04-8616261וכל מע וניין
רשאי לע יין בהן ,בימים ו בשעות שהמשר דים הא מורים

ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועד ה המקומ ית לתכנ ון ולבנ יה מורד ות הכרמל  ,מגדל
הנבי אים ,קומה  ,7רח׳ כור י  ,2חיפ ה  ,33093טל ׳  8676296
.04
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

פתוחים.
י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר (2000
ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אר
מקומית מק/מכ445/ד" ,שינוי לתבנית מכ.445/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר  -גוש ,11207
ח״ח  ;8 ,3גוש  ,11235חלקות  ;51 ,50מגרשים .4-2
עיקרי הוראות התכנ ית :הג דלת מספר יחידות הדיור
מ־ 36יח״ד ל־ 42יח״ד במגרשים .4-2

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ קומ ית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדות תכניות אלה:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפ רסומים
 ,4876התש״ס ,עמ׳ .3388

)" (1תכנית מיתאר מקומית מק/מכ579/׳׳ ,שינוי לתכנית ג/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

.945
השטח ים ה כלולים בתכנית ו מקומם :עתלית ,ר ח׳ לילך
 גוש  ,11779חלקה .47עיקרי הורא ות הת כנית :א( הגדלת מס פר יח״ד במגרש
מי חידה אחת ל־ 2יחיד ות בל א הגדל ת מס פר מבנים
מו תרים ב מגרש; ב( הגד לת אחוזי ה בניה ב־ ;6%ג(
הקטנת קו בנין מערבי מ־ 4מ׳ ל־ 3מ׳.
)" (2תכנית מיתאר מקומית מק/מכ ,"585/שינוי לתכנית ג/
.945
השט חים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :עתל ית ,רח׳
הרקפת  -גוש  ,10544חלקה  ;15גוש  ,11779חלקה ;177
מגרשים .18 ,17
עיקרי הוראו ת התכ נית :א ( ה גדלת מספ ר יח־׳ד במגרש
מי חידה אחת ל־ 2יח״ד בלא ה גדלת מ ספר המבנים
המ ותרים; ב( הג דלת אח וזי הבניה ב־ ;6%ג( שינוי בקו וי
בנין ושינוי גודל מגרש מ־ 500מ״ר ל־ 550מ״ר.
)" (3תכנית מיתאר מקומית מק/מב ,"579/שינוי לתכניות
מס׳ ג 555/ו־.52
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית ,רח׳ אמת
המים  -גוש  ,10541חלקה  ,42ח״ח  ;43 ,25גוש ,10562
ח״ח  ;56גוש  ,10539חלקה  ,42ח״ח .37
עיקרי הו ראות ה תכני ת :א( שינ וי בקו ב נין; ב( תוספת
קומת עמודים וקומת על יית גג; ג( שינוי הוראות בדבר
גודל מינימלי מ־ 750מ״ר ל־ 500מ״ר.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000
מרדכי עמר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
התכנון
קומ ית
לתכנון
ש/מק/

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ
לתכנון ולבניה השומרו ן ,ובמשר די הועדה המחוזית
ולבני ה מח וז חיפה מופקדת "תכנית מפור טת מס ׳
975״ ,שינוי לתכנית ש.445/
השטח ים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :זכר ון יעקב  -גוש
 ,11296ח״ח .51 ,47 ,46 ,38 ,37

עיקרי הו ראות התכ נית :א ( א יחוד וחל וקה; ב( הגדלת
שטחי ציבור.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המ קומי ת לתכנון ולבניה השומרון  ,רח׳ המ ייסדים ,52
זכר ון יעק ב ,טל׳  .06-6305522העתק ההתנגדות יומצא
למש רדי הו עדה ה מחוזית לתכנון ולבניה מ חוז חי פה ,רח׳
חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל׳ .04-8616252

881

הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם בן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

לתכנון ולבניה השומקו ן ,ובמשר די הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רדו׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל׳  8616252
 ,04וכל מעו ניין רש אי!לעי ין בה בימים וב שעות שהמ שרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1ת כנית מפ ורטת מס ,ש/מק /ד ,"88שינוי לתכנית ש/
.558
 -גוש

עיקרי הוראות התכנית :חלוקה חדשה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4876התש״ס ,עמ׳ 88גג.
)" (2תכני ת מפ ורטת מס ׳ ש/מק ,"892/שינוי לתכנית ש/
.558
השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :פרדיס
 ,11288חלקה .15

 23.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש״ס ,עט׳ .3477
התכנית האמורז ץ נמצאת במשרד י הועדה המקומית

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :פרדים
 ,11288חלקה ג.

I,

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 -גוש

עיקר י הוראו ת התכ נית :ח לוקה חדש ה ושינו י גודל
מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש־ס ,עמ׳ .3476
) (3״תכני ת מפ ורטת מם ׳ ש/מק960/״ ,שינוי לתכנית ג/
.556
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא.
עיקרי הורא ות התכנ ית :א( שי נוי הורא ות בדבר בינוי
ועיצ וב ארכיט קטוני ; ב( ה קטנ ת גודל מגרש או גודל
מגרש למספר יחידות שנקבע בתכנית המיתאר ו/או
תכ נית מ פורטת א חרת ב־ 5%בלא תו ספת בז כויות
הבניה המותרות.
הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4881התש״ס ,עט׳ .3476
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה .המקומית
לתכנון ולבניה השומרו ן ,ובמשר די הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל׳  8616252
 ,04וכל מעו ניין רש אי לעי ין ב הן בימ ים וב שעות שהמ שרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי השומרון'

!''
■■1

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה65-ץ ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה השומרו ן ובמשרד י הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופןקדות תכניות אלה;
)" (1תכנית מיתאר מס׳ ש/מק ,"984/שינוי לתכנית ש.289/
השטחים הכלולים !בתבנית ומקומם :פרדס־חנ ה-כרכור
 גוש  ,10114ח״ח |-.30 ,10 ,1עיקרי הוראו ת ה תכנית :שינוי ק ו בנין
!
קיימים.

למבנים

)" (2תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק ,"987/שינוי לתכנית
j
ש.519/
השטחים הכלו לים 'בתכ נית ומקו מם :ג׳סר א־זרקא -
גוש  ,10397ח״ח  ;114 ,99!-86מגרשים ,8002 ,3003 ,2089
 9008ו־ 9103בחלקם!.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטחי ציבור.
כל מעו ניין ר שאי :לעיי ן בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי תכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוח רת בין הפרסומים ב עיתונים ,למשר די הועדה
המקומית לתכנ ון ולבניה השומרו ן ,רח׳ המייסדים  ,52זכרון
יעק ב ,טל׳  .06-6305522העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
.
 ,11חיפה ,טל׳ !04 - 8616252
■ '1

הת נגד ות ל תכנית לא! תתקבל ולא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
י
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ז בתשרי התשס״א ) 26באוקטובר (2000

J

איתמר בר־עזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדב ר אישור "תבני ת מית אר
מקומית מס׳ ש/מק/961/ד" ,שינוי לתכנית ג.556/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין הקבוע
בתכנית; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
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מרוחן המרכזי
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת | תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז ,בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

לתכנון ובניה ט ירה וב משרדי הו עדה ה מחוזית לתכנון
ולבניה מחו ז ה מרכז מו פקדת "ת כנית מ י תאר מקומית
טר/מק ,"5059/שינוי לתכנית ממ.1/920/
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :טירה  -גו ש ,7733
חלקה  ,2תת חלקה .52
עיקרי ה וראות התכנ ית :א( הק טנת קווי בניה ל בנינים
קיימי ם ל פי מצב קיים; ב( קבי עת הוראות בני ה; ג ( איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.

לתכנון ולבני ה כפר ס בא מופק דת " תכני ת מיתאר מקומית
מס׳ בס/מק/37/3/ב ,"6/שינוי לתכנית כס/37/3/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רוז׳
משה שרת  - 6גוש  ,6439חלקה  ,421ח״ח .179 ,178
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת מספר יחידות דיור;
ב( קב יעת בינוי וקווי בנין; ג( קביעת זכויות בניה; ד( הח לפת
שטחים מייעוד לייעוד.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
כב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תכני ת ,וכ ן כ ל ה זכאי לכך ע ל פ י סע יף ססז ל חוק,
רש אי להגי ש התנ גדות בתו ך חוד שיים מיו ם פרסו מה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הו עדה המ קומית ל תכנון ולבניה טירה .ה מתנגד ימ ציא את

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תכני ת ,וכ ן כ ל ה זכאי לכך ע ל פ י סע יף ססו ל חוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המק ומית לתכנ ון ולבנ יה כפר סבא ,רח׳ ויצמן ,137
כפר סבא ,טל׳  .09 - 7649177העתק ההתנגדות יומצא

העתק ה תנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ו לבניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל ו ,9רמלה .72430

למש רדי הוע דה המ חוזית ל תכנון ו לבניה מח וז המר כז ,רח׳
הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳ .08-9788444

הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם בן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000
חליל קאסם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טירה

הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מיוחד מודיעין

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ם׳
יב/מק1/234/־ ,שינוי לתכנית יב.234/

הודעה בדבר הפקדת תקנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה  -גוש ,5739
ח״ח .14

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ יוח דת
לתכ נון ולב ניה במו דיעין מ ופקדת "תכ נית מפו רטת מד,"6/2/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד/במ 2/ולתכנית מד.1/2/

עיקרי ה וראות התכ נית :ה וספה ליי עודים ה מותרים

השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :מודיע ין ,אתר13
)השמ שוני ( ,בין כביש ) B17כי כר חט׳ הרא ל( כבי ש ) B16רח׳
רא״ל דוד אלע זר( וכביש ) 1רח׳ חטיב ה  ,(7בין קואורד ינטות
 150.100-149.750לקואורדינטות  ;146.800-146.600גוש ,5616
חלקה .14

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנ יה מ חוז המר כז ,ר ח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל׳  ,08-9788444וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי ה וראות התכנית  :א( ש ינו י הוראות בניה ו זכויות
בניה כ מתחמי מגור ים :הקט נת זכו יות שטחי בניה מ רביים
במתחם באזור מגורים  1מם ׳  305 , 304 , 303מ ־ 35,280מ״ר
ל־ 33,000מ ״ר; הקט נת תכס ית מבנ ים )שמ על הקר קע ,לא
כולל החניון( במתחמים הנ ״ל מ־ 720מ ״ר ל ־ 680מ״ר ל מבנה;
הפחתת  1קומה באזור מגורים מיוח ד  1מ ־ 22קו מות מעל
מפ לס הכני סה ל־  21ק ומות; הגדל ת מספר יח״ד מ ־(252) 84

בשטח תחנת תד לוק וש ירות י דרך מז נון חנ ויות ותחנה
לשטיפת מכוניות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4864התש״ס ,עמ׳ .2945

י״ב בתשרי התשס״א ) 11באוקטובר (2000
צבי גוב ארי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה' הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

יח ״ד ל־ (279) 93יח״ד למתחם ,במתחמים באזור מגורים
מיוחד  1מס ׳  ;305 , 304 , 303ב( איח וד המג רשי ם ,304 , 303
 ;305ג( ש ינוי יי עוד מא זור מג ורים מ יוח ד  1לשט ח פרטי
פתוח עם ברי כת שחיה; ד( ה תרת שימוש ים לבר יכת שחיה
פרטית ו שימושי ם נלוו ים לה בש טח הפרט י הפתוח ל שימושם
של הדי ירים הכל ולים בתכ נית; ה( התרת שימ ושים נלו וים
לבריכה במפלס תת קרק עי במת חם )אז ור מגורים מיוחד(
לשימוש ם של ה דיי רים הכלו לים בתכנ ית; ו( ק ביע ת הוראות
בי נוי ופי תוח ות נאים להפעלה בשטח הפ רטי הפת וח; ז(

883

קביע ת הוראו ת בניה אד ריכליות; ח( איחו ד וחלוק ה חדשה
בהסכמת בעלים.
כל מע וניין רש אי לעי ין בת כנית ,בי מים  ,ובשעות
שהמשר דים האמו רים פתוחי ם לקהל .כל מעונ יין בקרקע
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנית וכן כל ה זכא י ל כך ע ל פי ס עיף ססו לחוק ,רשאי
להגיש התנ גדות בת וך חו דשיים מי ום פר סומה של ההודעה
המאוחר ת בין ה פרסומים בע יתונות ,ל משרד י המועצה
המקומית מודיעין ,ת״ד ו ,מודיעין ,טל׳ .08-9726000
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אל אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000
ענת קראום
ממלאת מקום יושב ראש הועדה
המיוחדת לתכנון ולבניה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחו ז המרכז מופקדת "תכנית מפורט ת מס׳ נת/מק/
/3/556א" ,שינוי לתכניות נת 3/556/ונת.556/
השטח ים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :נתני ה ,מרכז
העי ר ,רח׳ אי תמר בן אבי  -גו ש  ,8256חלקו ת ;79 , 73
.
מגרשים ו 3 ,בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת  4יח״ד לכל מגרש;
ב( שינ וי קו בני ן אחור י וקו בני ן צדדי ; ג( הבל טת מרפ סות
פת וחות בק ו בני ן קדמ י וא חורי ב־ 2מ׳; ד( תו ספת קומה
ובני ה חלקי ת בקו מת עמ ודי ם; ה( קו וי בני ן למרת ף חניה ״0״
בכל הכיוונים.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100.לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המ קומית לתכנון ולבניה נתניה .העתק הה תנגדות
יומצ א למשרד י הועדה המחוזית לתכנו ן ולבני ה מחוז
המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳ .08-9788444
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ בתשרי התשס״א ) 3באוקטובר (2000
מרים סיירברג
יושבת ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

לתכנון ולבניה פתח תק וה ובמשר די הו עדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מס׳ פת/מק ,"69/1232/שינוי לתכניות
פת ,10/2000/פת 2000/ופת.32/1232/

•

השטח ים הכל ולים בתכנית ומקומם :פתח תקו ה ,אזור
התעשיה סגולה  -גוש  ,6354חלקה .181
עיקרי הוראו ת התכ נית :הקטנת קווי בני ן לצורך סככות
מ־ 4מ׳ ל־ס מ׳.
)" (2תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/2000/ד ,"2שינוי לתכנית
פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה.
עיקרי הוראות התכנ ית :שינוי קו בנין לחזית .בעבור
סכ כות ח ניה ב אזור מג ורים צ מוד ק רקע מ־ 1מ׳
.
ל־אפס• .
כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בני ן א ו בכל פרט תכנ וני אח ר הר ואה את עצמו נפג ע ע ל ידי
תכני ת ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוח רת בין הפרסומים ב עיתונים ,למשר די הועדה
המקומ ית לתכ נון ולבניה פתח תקוה ,רח׳ העל יה השניה ,1
פתח תקוה ,טל׳  .03-9052284העתק ההתנגדות יומצא
למש רדי הוע דה המ חוזית ל תכנון ו לבניה מח וז המר כז ,רח׳
דני מס  ;1רמלה ,טל׳ .08-9270170
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ,מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר אי שור "תכ נית מי תאר מ ס׳
פת/מק23/1240/״ ,שי נוי לתכנ יות פת  ,1240/פ ת2/1240/א
י
ופת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
אבא אחימאיר ,רח׳ יד הבנים ,רח׳ רוטברט ברוך  -גוש ,6715
חלקות  170 ,169 ,139 •,122 ,119 ,118 ,73 ,35בשלמותם.
עיקרי הור אות התכ נית :א יחוד וחל וקה בלא הסכמת
בעלים ובלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 26.11.1999ובילקוט הפרסומים  ,4833התש״ס ,עט־ .1785
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח י ת קוה ,ו במ שרדי הועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ר ח׳ הרצל  ,91רמ לה ,טל׳
 ,08-9788444וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת

נמסרת בזה ה ורעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אד
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ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

מפורטת מס׳ פת/מק ,"27/1233/שינוי לת כניות בת233/ו7/וא
ופת.2000/
השט חים הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :פתח תק וה ,רמת
סיב ,רח׳ הסיבים  -גוש  ,6393חלקה .44
עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי בי נוי של הוראות
בדבר בינוי ועיצו ב אד ריכ לי על יד י הגדלת מספר קומות
מ־ 8קומו ת  +חדרי מכונ ות ע ל ה גג ל־סו קומו ת  +חררי
מכונות על הגג ב לא הגד לת זכוי ות הבנ יה ה מותר ות ,ושינוי
בהעמדת הבניני ם; ב( איחו ד וחלו קה של מגרשים בהסכמת
בעלים בלא שינוי בסך כל שטח ייעוד וייעוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4896התש״ס ,עט׳ .4055
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקו ה ,ובמ שרדי הועדה המחוזית
ל תכנון ולב ניה מח וז המ רכז רח׳ הרצל ו  ,9רמ לה ,טל׳
 ,08-9788444וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ל׳ בתשרי התשס״א ) 29באוקטובר (2000
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה ראשון ל ציון ו במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולב ניה מחו ז המרכז מופקד ת "תכ נית מס׳ רצ/מק/
87ו1/ו."2/
השטחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ראשון לציון,
אורוות הברו ן ,רח׳ מוהליבר  -גו ש  ,3933חלק ה  ;312מגרש
 2002בשלמותו.
עיקר י הור אות התכ נית :א ( ש ינוי בחל וקת שטח י בניה
בתכני ת אח ת; ב( הגדלת מספר יח״ד במג רש בל א תוספת
שט חי בניה עיקרי ים מ־ 52י ח״ד ל ־ 84יח״ ד; ג( קבי עת קווי
בנין; ד( שינוי נספח הבינוי.
בל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  00ו לח וק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הוע דה המקו מית לת כנון ול בניה רא שון לציו ן ,רת׳
ז׳בוטינסקי  6ו ,רא שון לצ יון  .03-9682727 ,העתק הה תנגדות
יומצ א למשרד י הועדה המחוזית לתכנו ן ולבני ה מחוז
המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳  9788800
.08
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי ב משרדי הועדה ה מקו מית
לתכנון ולבניה ראשון ל ציון ו במשרדי הועדה המחוזית
לתכ נון ול בניה מח וז המרכ ז מופק דת "ת כנית מי תאר מס׳
רצ/מק/ו0/ו/ב6/ו".
השטח ים הכלו לים בת כנית ומק ומם :רא שון לציו ן ,קרית
ראשון )קאנט רי ג לי אביב לשעבר(  -גו ש  ,5036חלקו ת ,49
 ,59ח״ח .184
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת שטח ציבורי פתוח
קיים.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תכני ת ,וכ ן כ ל ה זכאי לכך ע ל פ י סע יף ססו ל חוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאותרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הוע דה המקו מית לת כנון ול בניה רא שון לציו ן ,רח׳
ז׳בוטינסקי  ,16רא שון לצי ון ,טל ׳  .03-9682727העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מ חוז ה מרכז  ,רח׳ ה רצל ו ,9ק רית המ משלה ,רמ לה ,ט ל׳
.08-9788800
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ד באלול התש״ס ) 24בספטמבר (2000
מאיר ניצן
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תבנית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ קומ ית
לתכנון ולבניה רחובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחו ז המרכ ז מופקד ת "תכני ת מיתא ר מם׳ רח/מק/
/2005ב ,"2/שינוי לתכנית רח/2005/ב.
השט חים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :רחוב ות ,רח׳
המדע פינת רח׳ פר ום׳ חיים פקריס  -גו ש  ,3695ח״ ח ,116
 ;117מגרש  1015בשלמותו מתכנית /2005ב.
עיקר י הור אות הת כנית; א( שינוי יי עוד קרק ע משטח
לתעש יה עתי רת יד ע לתחנת תדלוק ושירות י רכ ב; ב( קו בנין
צדדי לכוון דרום בלבד 4 ,מ׳ ב מקו ם  5מ׳; ג ( קביע ת ה וראות
בנושא איכות הסביבה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
כב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תכני ת ,וכ ן כ ל ה זכאי לכך ע ל פ י סע יף ססו ל חוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
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הועדה המק ומית לתכ נון ולב ניה רחו בות ,רח׳ ביל״ו ,2
רחו בות ,טל׳  .08-9392293העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה מרכז ,רה ׳ הרצל ,91
רמלה ,טל׳ .08-9788444
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

לה מציאן לבית המשפט ,או

לכל נציגות דיפל ומטית או

קונ סולר ית ש ל מדי נת יש ראל ,בין בכ תב ובי ן ב על פה ,לכל
המאוחר 5ו י מים לפני מ ועד הד יון הנ קוב ל עיל ,וכל א דם
מעו ניין הרוצה ל התנגד ל הצהרת ה מוות ,י תייצב לפני בית
המ שפט במו עד ה נקוב ל עיל  ,אם ב עצמו ו אם על ידי בא
כוחו ,וינמק את ה תנגדות ו ,או ימסור ל בית המשפט הצהרה
בשבועה ,ש ניתנה על ידי ו ,ש בה יפו רטו טעמי ה התנגדות,
או ימסור הו דעה בפני נצי ג דיפ לומטי או קו נסולרי של

כ״ה בתשרי התשס״א ) 24באוקטובר (2000
יהושע )שוקי( פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

ישרא ל ש בה יפרט את טעמי ה התנגד ות ,שאם לא כ ן ייתן
בית המשפט התלטה כטוב בעיניו.
צבי מורג ,עו־׳ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

החשל״ח—1978

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-

בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ובענין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה
המפורטים להלן,

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו
ובענין :הצהרת מותם של הנעדרים המפורטים להלן,
והמ בקש :יהודה נצח )זיגרי יך( ,ת״ז  1490ו וס ,ע־י ב־כ
עו״ד צב י מור ג ו/או עו״ד שרון שמאע  ,מרח ׳ די זנגוף  ,30תל
אביב  ,64332טל׳ 8ו ,03-52845פקס 6ו.03—62926

והמ בקש :יהודה נצח )זיגרי יך( ,ת״ז  1490ו וס ,ע״י ב־כ
עו־ד צב י מור ג ו/או עו״ד שרון שמאע  ,מרח ׳ די זנגוף  ,30תל
אביב  ,64332טל'  ,03-5284518פקס .03-6292616

הודעה

הודעה

להווי ידוע כ י המ בקש פנה אל בי ת ה משפט לעניני
מש פחה למח וזות ת ל אביב והמרכ ז ב בקשה להצ היר על
מותם של הנעדרי ם המפו רטים להלן  ,שנעלמו ומ שערים

להווי ידוע כ י המ בקש פנה אל בי ת ה משפט לעניני
מש פחה למח וזות ת ל אביב ו המרכז • ב בקשה להצ היר על
מות ם של הנס פים המפ ורטים להלן ,שנע למו ומש ערי ם שהם
מ תים ו כי בי ת המשפ ט ידו ן בבקש ה הנ ״ל ב יום ו6.3.200
בשעה .9.00

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

שהם מתים וכי בית המשפט ירון בבקשה הנ״ל ביום
 6.3.2001בשעה .9.00

י

ו .לייבוש )יהודה( זיגרייך

ו .שרה גוטליב

.2

מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

תאריך ומקום מותה :שנת  933ו ,פולין.

התעסקותו :סוחר בבלי זכוכית בסיטונות; י
׳ סימנים אחרים :מחסידי קרימולוב;

פישל זיגרייך

בכל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

מקום מגוריו הרגיל :לפני המלחמה  -דומברובה
גורניצה ,פולין; לאחר המלחמה  -בישראל;

.2

התעסקותו :לפני המלחמה  -סוחר בכלי חרסינה; לאחר
המלחמה  -אינה ידועה;
שנת מותו958 :ו;

.

ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
.3

קבור בבית העלמין הישן בחוף הכרמל בחיפה ,בחלקה
ד׳ ,שורה ו ,9קבר .33
אברהם יעקב זיגרייך

.3

מקום מגוריו הרגיל :לפני המלחמה  -רומברובה
גורניצה ,פולין; לאחר המלחמה  -באוסטרליה;
מקום מגוריו האחרון :אוסטרליה;
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה בי הנעדר
עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז :אוסטרליה.
.4

בלומה זיגרייך
מקום מגוריה הרגיל :פולין;
תאריך ומקום מותה :שנת  939ו ,מתה בשריפה בפולין.
כל מי שיש לו ידיעו ת ע ל הנעדר ים ,מתב קש בזה
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איטה גוטליב
מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

יהודית גוטליב
מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
בכל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ .פולין.

.4

פישל זיגרייך
שנת לידה5 :ו9ו;
מקום לידה :דומברובה סוסנוביץ ,פולין;
מקום מגוריו הרגיל :דומברובה ,גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו האחרון :דומברובה גורניצה ,פולין;
אזרחות :פולנית;
התעסקותו :סוחר;
התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
ע דיין בחי ים וה מקום שבו נמ צא אז :שנת ו94ו,
דומברובה ,סוסנוביץ ,פולין.
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בלה נייער )בלצ׳ה זיגרייך(

אושויץ ,שנת ;1943

מקום מגוריה הרגיל; דומברובה גורניצה ,פולין;

תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שגת .1943

ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
.6

.7

רייזל הוכרמן )רודקה זיגרייך(

שנת לידה;1897 :

מקום מגוריה הרגיל; דומברובה גורניצה ,פולין;

מקום לידה :סלבקוב ,פולין;

ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

חוה סטורנסקי )זיגרייך(
מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

.8

)ישראל( מנחם מנדל זיגרייך
שנת לידה; 860ו;
מקום לידה; פיליצה ,פולין.
מקום מגוריו הרגיל; דומברובה גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו האחרון; גטו סוסניביץ ,פולין;

מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;
אזרחות :פולנית;
התעסקותו :סוחר;
התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943
תאריך ומקום מותו :מתנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
 .13צבי )העניעק( זיגרייך
שנת לידה;1928 :

אזרחות; פולנית;

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורגיצה ,פולין;

התעסקותו; סוחר;

מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;

התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943

אזרחות :פולנית;

תאריך ומקום מותו; מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
.9

 .12אייזק )יצחק( זיגרייך

חיים לייב )יהודה( זיגרייך
שנת לידה;1915 :

התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943
תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
 .14חיים זיגרייך

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה ,גורניצה ,פולין;

מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;

ככל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

אזרחות :פולנית;
התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943
תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
 .10זאב יצחק זיגרייך
תאריך לידה;13.7.1926 :
מקום לידה :דומברובה גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;
אזרחות :פולנית;
התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943
תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
 .11נתן נטה זיגרייך
תאריך לידה;29.10.1932 :

 .15נעמי זיגרייך
מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .16פסח זיגרייך
שנת לידה;1910 :
מקום לידה :דומברובה גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;
אזרחות :פולנית;
התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז
אושויץ ,שנת ;1943
תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943
 .17זיסמן זיגרייך
שנת לידה;1934 :
מקום לידה :סוסנוביץ ,פולין;
מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

מקום לידה :דומברובה גורגיצה ,פולין;

מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;

מקום מגוריו הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;

אזרחות :פולנית;

מקום מגוריו האחרון :גטו סוסניביץ ,פולין;

התאריך היד וע לא חרונ ה שבו נר אה היה שהנספה
עדיין בחיי ם וה מקום שבו נמצא אז  :מחנה ריכוז

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה

אושויץ ,שנת ;1943

עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז :מחנה ריכוז

תאריך ומקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,שנת .1943

אזרחות :פולנית;
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 .18פייגה פיבניצ׳ני )זיגרייך(
מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
התעסקותה; סוחרת;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .19איטה דבורה זיגרייך
מקום מגוריה הרגיל; דומברובה גורניצה ,פולין;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .20דוד זיגרייך  -בנדין
מקום מגוריו הרגיל; בנדזין ,פולין;
התעסקותו; בנקאי;
ככל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

מקום מגוריה הרגיל :דומברובה גורניצה ,פולין;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
כל מי שיש לו יד יעות על הנ ספים הנ ״ל ,מתב קש בזה
לה מציאן לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפל ומטית או
קונ סולר ית ש ל מדי נת יש ראל ,בין בכ תב ובי ן ב על פה ,לכל
המאוחר  15ימ ים ל פני מו עד הדי ון הנק וב לע יל ,ו כל ארם
מעו ניין הרוצה ל התנגד ל הצהרת ה מוות ,י תייצב לפני בית
המ שפט במו עד ה נקוב ל עיל  ,אם ב עצמו ו אם על ידי בא
כוחו ,וינמק את ה תנגדות ו ,או ימסור ל בית המשפט הצהרה
בשבועה ,ש ניתנה על ידי ו ,ש בה יפו רטו טעמי ה התנגדות,
או ימסור הו דעה בפני נצי ג דיפ לומטי או קו נסולרי של
ישרא ל ש בה יפרט את טעמי ה התנגד ות ,שאם לא כ ן ייתן
בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 .21רבקה מלאך

צבי מורג ,עו״ד
בא כוח המבקש

שנת לידה;1915 :
מקום לידה :בנדזין ,פולין;
מקום מגוריה הרגיל; בנדזין ,פולין;
מקום מגוריה האחרון; בנדזין ,פולין;

בבית המשפט לעניני משפתה למחוז באר שבע והדרום
ת״ע 2610/2000

אזרחות; פולנית;
התאריך הידו ע לאח רונה שבו נרא ה היה שהנספית

־ בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

עדיין בחיי ם וה מקום ש בו נ מצאה אז ; מחנה ריכוז
אושויץ;

ובעני ן :הצה רת מו תם של נס פי שנ ות השו אה אברהם
יונגר ורעייתו מרת יונגר )שם פרטי אינו ידוע(,

מקום מותה; מחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .22אברהם משה מלאך
שנת לידה; ;1937
מקום לידה; פתח תקוה ,ישראל;
מקום מגוריו הרגיל :הרצליה ,ישראל;

ובע נין :מאי ר דוד סון ,ת״ז  ,056800972מר ח ,ויצמ ן ,12
גבעתיים  ,53970בא מצעות ב״כ עו״ד איתן מ׳ בך־אל אשר
מענ ו להמצאת כת בי בי־ דין ה וא :מגד לי לו ינשטיין  ,דרך
פתח תקוה  ,23תל אבי ב  ,66184טל ׳  ,03-5609090פקס
.03 -5609080
הודעה

מקום מגוריו האחרון; בנדזין ,פולין;
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה
עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז :מחנה ריכוז
אושויץ ,התאריך אינו ידוע;
מקום מותו :מחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .23ריקלה נייער
מקום מגוריה הרגיל :מנדזייב סוסנוביץ ,פולין;
ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .24יצחק נייער

לה ווי י דוע כי המבק ש פנ ה באמצ עות בא כ וחו אל
בית המ שפט לע ניני משפח ה בבאר שבע בב קשה לה צהיר
על מו תם של הנספי ם הנ ״ל ,וכי בי ת המשפט יד ון בב קשה
הנ״ל ביום  ,15.2.2001בשעה .9.00
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
מקום לידתם :רומניה.
תאריך לידתם :לא ידוע.
מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון :יאסי ,רומניה.
אזרחות :רומנית.

מקום מגוריו הרגיל :מנדזייב סוסנוביץ ,פולין;

עיסוקו של הנספה אברהם יונגר :רוכל וסוחר' .

ככל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

עיסוקה של מרת יונגר :עקרת בית.

מקום מגוריו הרגיל :מנדזייב סוסנוביץ ,פולין;

התאריך הידוע האחרון שבו נראו הנספים בחיים :שנת
 ,1942יאסי ,רומניה.

 .25ראובן נייער

ככל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.

סי מנים אח רים :בי אסי שברומניה גרו הנ ספים בש כנות עם
משפחת ד וד ומשפחת מאי ר .בנם יחידם של ה נספים,
המנו ח גדלי ה יונג ר שנול ד ביום  ,8.1.1934עלה ארצה
בשנת  1965התג ורר באילת ונפטר שם בשנ ת .1983
הנספי ם היו חמיה וח מות ה של המ נוחה יונג ר רבקה,
דודתו של המבקש.

מקום מגוריה הרגיל :מנדזייב סוסנוביץ ,פולין;

כל מי שיש לו י דיעות ע ל ה נספים ה ג״ל מתב קש בזה
לה מציאן לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפל ומטית או
קונ סולר ית ש ל מדי נת יש ראל ,בין בכ תב ובי ן ב על פה ,לכל
המאוחר  15יום לפנ י מועד הדיון הנקוב לעיל  ,אם בעצמו

 .26יעקב נייער
מקום מגוריו הרגיל :מנדזייב סוסנוביץ ,פולין;
ככל הנראה נספה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .27דבורה נייער

ככל הנראה נספתה במחנה ריכוז אושויץ ,פולין.
 .28איטה ווינטראוב
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ואם על ידי בא כוחו ,וינ מק את התנ גדותו ,או ימס ור לבית
המשפט הצה רה בשב ועה שניתנה על ידי ו ,שבה פורטו
טע מי ההתנגד ות ,א ו ימס ור הוד עה בפנ י נ ציג דיפלומ טי או
קונ סולרי של י שראל שבה יפרט את טעמי ה התנ גדות ,שאם
לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.
י״א בחשון התשס״א ) 9בנובמבר (2000

את ההודעה יש למסור למבקש על ידי המפרק הזמני,
או לשלח ה בדו אר ,באופן שתגיע לידיו לפי המע ן הנ״ל לא
יאוחר משעה  13.00ביום .10.1.2001
לנ ושה או למשתתף שיבק ש זאת ,ימסור המב קש ,על
ידי ב א כוח החברה ,תמורת תשלום ,העת ק מ בקשת
הפירוק.
אלי יוגב ,עו״ד
בא כוח החברה

פנחס אסולין ,שופט ,סגן נשיא

בקשות לפירוק חברות על ידי גית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2738/99

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
תיק אזרחי 201/99
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשנדג-ג98ו,
ובענין פירוק חברת בית ששון בע״מ,
והמבקשים :מיכל וניר לוי ,ע״י ב״ב עו״ד אבי גבריאלי,
מרח׳ היצירה  ,18רמת גן .52521
נמסר ת ב זה הודע ה ,ב י ביום  20.12.1999הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בי רושלים לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפניץ בית ה משפט היושב
בדין ביום  25.12.2000בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למבקש ים ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 8.30
ביום .11.12.2000
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי גבריאלי ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ובענין פירוק חברת חילזון מתכת בע׳־מ,
והמבק ש :נו סו ב דובא צ׳י )מא ן( ,ע״י ב ״ב עו ״ד שמעון
לביא ,מרח׳ הרוא־ה  ,18רמת גן.
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  16.5.2000הוג שה בקשה
לבית המשפט ה מחוזי בת ל אביב  ,לח ילופי מ בקשים במקום
המבקשי ם המק וריים בבקשה ל פירוק החברה הנ״ ל שהוגשה
ביום  ,3.11.1999וכ י בקש ת פירו ק ז ו תישמ ע בפנ י בית
המשפט היושב בדין ביום  1.1.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למב קש ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיו לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 13.00
ביום .25.12.2000
לנושה או למש תתף ש יבקש ז את ,ימס ור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נוסו בדובאצ׳י ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2842/99
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 278/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת פרלשטיין סנטר בע״מ,
והמב קש :שלמ ה פרלש טיין  ,ע־י המפר ק הזמ ני ,עו־ד
רפי ויי נברגר ,בנין שערי העיר ,רח׳ יפו  ,216יר ושלים ,ובא
כוח הח ברה ע ו״ד אל י יו גב ,מ רח׳ אג ריפס  ,42ת״ ד ,28004
ירושלים ,טל׳ .02-6254231
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  11.10.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בי רושלים לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  17.1.2001בשעה .9.00
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר,׳ אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בבסלו התשס״א14.12.2000 ,

ובענין פירוק חברת גולדן לייט הוצאה לאור )ישראל(
בע״מ ,ח״פ ,51-113092-4
והמ בקשת :גולדן לי יט הו צאה לא ור )י שראל( בע״מ ,ע״י
ב״ב ע ו״ד גיל־עד חריש ,בבית גיבור ספורט ,רח׳ ב צלאל ,28
רמת גן ,טל׳  ,03-752002פקס .03-7519991
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  2.1999ו 2.ו הוגשה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  9.1.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לבך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הורעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 10.00
ביום .2.1.2001
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לנושה א ו למשתתף שי בקש זא ת.,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיל־עד חריש ,עו״ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1172/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת משה טמיר שיווק והפצה בע״מ,
ח״פ ,51-0909328

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2890/99
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מדיה־קון בע1מ,
והמ בקשת :אדוונסד קומיוניקיישן סולושנס בע״מ ,ע״י
ב״ב עו ״ד שמ אי יע קוב וביץ׳ ו/או יובל בן דו ר ,מר ח־ מר מורק
 ,14תל אביב .64254
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  28.12.1999הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  13.2.2001בשעה .8.30
כל גו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר ועה
לתמו ך במת ן עו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמעע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

והמבקשת :רות שטרית ,ע״י ב״כ עו״ד פרלה קורס ,מרח׳
אבן גבירול  ,65תל אביב .64362
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  21.2.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפגי בית ה משפט היושב
בדין ביום  5.3.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע גין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 16.00
ביום .28.1.2001
לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
.
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 16.00
ביום .6.2.2001
לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמאי יעקובוביץ׳ ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1026/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת טשיר בע״מ,
והמבק שת :גר ונדמן ושות׳ חברה לשווק מו צרי ספורט
בע־מ ,ע״י ב״ב עו״ד יניב עורקבי ,מרח׳ הירקון  ,144תל אביב
.63451
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  13.1.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  22.2.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופי ע בשע ת הבירור  ,א ם בעצמ ו א ו באמצעו ת עור ך לודין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 8.00
ביום .15.2.2001

פרלה קורם ,עו״ד
באת כוח המבקשת

,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1275/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת אולמי דליה לחתונות בע״מ,
והמבקש :אברהם טיזבי ,ע״י ב״ב עו״ד פ׳ מאיר ,מרח׳
קק״ל 20א ,גבעתיים .53224
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  23.3.2000הוג שה בקשה
לבית.ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה הנזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  1.3.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה_ .
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיו לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 8.30
ביום .22.2.2001
לנושה או למש תתף ש יבקש ז את ,ימס ור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
.

.
,

פ׳ מאיר ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יניב עורקבי ,עו״ד
בא בוח המבקשת
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תיק אזרחי 1446/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חרש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת מ.ק.ר .אחזקות מקרקעין בע״מ,
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

והמב קשת :התא חדות המל ונות ביש ראל ,ע״י ב״ב עו״ד

והמבקש :משכן  -בנק הפועלים למשכנתאות בע״מ,
ע״י ב״ב עו״ד יהוד ה בן מ איר  ,רח׳ איתמר בן אב״י  ,4תל

שלמה בכור ,מבית התעשיה ,רח׳ המרד  ,29תל אביב ,68125

אביב  .64736י

טל'  ,03-5161048 ,03-5103906פקס .03-5103905

נמסר ת ב זה הורע ה ,ב י ביום  .5.2000ו 3הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום ו.200ו 7.בשעה .8.30

נמסר ת בזה הורעה ,כי ביום  2.11.2000ו ה וגשה ב קשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  6.2.2001בשעה .9.00

בל נו שה או מ שתתף ש ל ה תברה ה אמו רה הר ועה

כל גו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי

לתמו ך במת ן עו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההו דעה יש למ סור למב קש ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיו לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 8.30

את ההו דעה יש למ סור למבק שת ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 13.00
ביום .5.2.2001

ביום .31.12.2000
לנושה או למש תתף ש יבקש ז את ,ימס ור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה בבור ,עו״ד
בא כוח המבקשת

יהודה בן מאיר ,עו״ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

תיק אזרחי 64239/99
תיק אזרחי 1485/2000

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובע נין פי רוק חב רת א רץ יר וקה בע ״מ ,ח״פ 89396-8ו 

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענ ין פי רוק חב רת מהנא  -לעבו דות פי תוח וצנרת
בע״מ,
והמב קשים  :עא זם שאריה ואחרי ם ,ע״ י ב״ב עו״ד
מוחמר סמארה ,ת״ד  ,4145טירה .44915
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  18.6.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  20.2.2001בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לבך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוח ר משעה
6.00ו ביום .15.2.2001

ו ,5
והמבקש ת :כו ר תעשי ות בע״מ  ,מר ח׳ הארבעה  ,21תל
אביב .64739
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  24.1.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  31.12.2000בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 12.00
ביום .10.12.2000
לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתת ף שיב קש זאת  ,ימסרו המ בקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמר סמארה ,עו״ד
בא כוח המבקשים

שלמה הלר ,עו״ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יסו
תיק אזרחי 1276/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
תיק אזרחי 1771/2000

ובע נין פירוק חברת לב אבות בר חובות בע״מ ,על ידי
המפרק הזמ ני של החברה ע ו״ד ג יל־עד חרי ש ,בית גיבור

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

ספורט ,רחי בצלאל  ,28רמת גן,

ובע נין פי רוק תב רת אוק יאנוס שרו תי ונ ופש בע ״מ ,ח״פ

והמבקשי ם :בנ ק דיס קונט לי שראל בע־ מ וב נק ריסקונט
למשכנתאות בע״מ.

,51-124567-2
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,
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נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  23.3.2000הוג שה בקשה

נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  22.3.2000הוג שה בקשה

לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת

לבית ה משפט ה מחו זי בח יפה לפ רק את ה חברה ה נזכרת

לעיל ,ובי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  25.12.2000בשעה .8.30

לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  28.12.2000בשעה .10.00

כל נו שה או מ שתתף ש ל ה הברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי

בל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
של ו ,לאח ר שימס ור למפרק הזמני של החבר ה הוד עה על
רצונו זה.

את ההו דעה יש למ סור למבק שת ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 12.00
ביום .21.12.2000

את ההודעה יש למסור למפרק הזמני של החברה ,או
לש לחה ב דואר ,באו פן שתג יע ליד יו לפי המען ה נ״ל לא
יאוחר משעה  10.00ביום .18.12.2000

לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנוש ה או ל משתתף שיבקש זאת ,ימסור ה חתו ם מטה,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

עודד זנדבנק ,עו־ד
בא כוח המבקשת

י גיל־עד חריש ,עו״ד
מפרק זמני של החברה
בבית המשפט המחוזי בחיפה
כבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

תיק אזרחי 540/2000
תיק אזרחי 1415/2000

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳ג,1983-

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובע נין פי רוק חבר ת עג ם תבנ יות בע ־מ ,ח״פ  4
,51-263996

ובענין פירוק חברת אחים בנדיקט בע״מ,
והמב קש :הב נק הבינ לאומי ה ראשון לישר אל בע ״מ ,ע׳־י
ב״ב עו״ד אלי צור פ לד ,דרך פתח תקוה  ,48תל אביב
.66184
נמסר ת ב זה הודע ה ,ב י ביום  18.5.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בת ל אבי ב לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,ובי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
.
בדין ביום  28.12.2000בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למב קש ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע לי דיו ל פי המ ען ה נ״ל לא י יאוח ר משעה 12.00
ביום .21.12.2000
לנושה או למש תתף ש יבקש ז את ,ימס ור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמ בקשת :ע גם מפ עלי מת כת ב עי־מ ,ח״פ  062359-8
 ,51רח׳ כורי  ,2מגדל הנביאים ,חיפה .31041
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  28.9.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בח יפה לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  11.1.2001בשעה .9.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה עלי רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למבק שת ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר מיום
. .28.12.2000
לנושה א ו למשת תף שי בקש זא ת ,תמסו ר ה מבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עפר אטיאס ,עו״ד
בא כוח המבקשת

אליצור פלד ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 6349/2000
•

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 236/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג,1983-
ובענין פירוק חברת קבוצת אספלט חברה בע־מ,
והמבקשת :סומיה עבוד ,ע״י ב״כ עו״ד עודד זנדבנק,
רוו׳ אלנבי  ,12חיפה  ,33092טל׳  ,04-8511089פקס  8510890
.04
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בעגין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג,1985-
ובע נין פי רוק
,51-112835-7

חבר ת איצי ק את

דוד בע ־מ ,ח״פ

והמבקש :בטחן יפים ,ת״ז  ,310148309רח׳ אברהם אבינו
 ,24/7באר שבע .84558
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  1.11.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בב אר ש בע לפ רק את ה חברה ה נזכרת
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  25.1.2001בשעה .9,00
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר וצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למב קש ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיו לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 9.00
ביום .18.1.2001
לנושה או למש תתף ש יבקש ז את ,ימס ור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק ששון ,עו״ד
בא כוח המבקש

) (3שם האגודה :מתיישבי אומן  -ישוב קהילתי כפרי
אגודה שיתופית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003219-3 :
אי ל זאת

ובתוקף

סמכותי

לפי ס עיף  48לפקודת

הא גודות השיתופי ות אני ממנה למפ רק האגודות הנ״ל את
עו״ד אברהם אוליאל ,רח׳ מקור חיים  ,35ירושלים.
בהתאם לה וראות תקנו ת האגודו ת השית ופיות )פ ירוק(,
התשמ״ד984-ו ,נד רש כל ב על תביעה מן ה אגו דה לה גיש
את תב יעתו בכתב למפרקי ם בתו ך שישים ימים מיום פר סום
הודעה זו לפי המען הני׳ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקו דה ר שאי כל ח בר אגודה
לערער ע ל צו זה בפני שר העבו דה והרוו חה בתו ך ח ודשיים
מיום פרסומו ברשומות.
ל׳ בתשרי התשס״א ) 29באוקטובר (2000

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

תיק אזרחי 6350/2000
בענין פ קודת ה חברות ]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג,1983-

הודעות מאת הכונס הרשמי

ובענין פירוק חברת א׳ פינקלשטיין ושות׳ בע־מ,
והמ בקשים :עובד י הח ברה ,ע־י ב״ ב עו־ד דורית לוי
טילר ו /או יאי ר כץ ו/או מ ור נ רדיה ו/א ו ליא ור הר צבי,
מרח׳ אבן גבירול  ,124תל אביב  ,62038טל'  ,03-5272164פקס
.03-5272166
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  1.11.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בב אר ש בע לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,ובי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  25.1.2001בשעה .9.00
כל נו שה או משת תף של הח ברה .האמו רה הרוצה
לתמו ך במת ן צו בע נין הבקשה או לה תנג ד לכך  ,רשאי
להופ יע בש עת הבירו ר ,אם בעצ מו או באמצע ות עו רך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופ ן שתגי ע ל ידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוח ר משעה
 16.00ביום .18.1.2001
לנושה או למשתת ף שיב קש זאת  ,ימסרו המ בקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורית לוי טילר ,עו״ד
באת כוח המבקשים

הכונס הרשמי תל אביב
רח׳ השלושה  ,2כניסה  ,2קומה ג ,טל׳ 03-6899666

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר12847/
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי דוד ,דרכון איטלקי 467487א,
ייבוא ושיווק רהיטים ,רח׳ צייטלין  ,8תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש־׳ר .1220/00
תאריך הגשת הבקשה.29.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.22.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,27.2.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30

פר12848/
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי פאולה מוני ,ת״ז ,17861683
רח׳ צייטלין  ,8תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1219/2000
תאריך הגשת הבקשה.29.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.22.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,27.2.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
פר12856/

צווי פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
)ו( שם האגודה :אלכראמה  -אגודה שיתופית צרכנית
בטירה בע־מ.
מס׳ האגודה.57-002996-7 :

שם החייב ,תיאורו ומענו :סביניק חיים אברהם ,ת״ז
 ,56599814רח' הזרזיר  ,1ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2674/1999
תאריך הגשת הבקשה.3.10.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.29.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,6.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

) (2שם האגודה :מתיישבי חבר  -ישוב קהילתי בפרי
אגודה שיתופית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003218-5 :
ילקוט הפרסומים  ,4943י׳־ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,
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פר12860/

בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2885/1999
יי
תאריך הגשת הבקשה.26.12.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,14.3.2001בשעה

שם החייב ,תיאורו ומענו :דנה גולן rn ,23982721 rn ,בן
אליעזר  ,7ראשון לעיון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2868/1999
תאריך הגשת,הבקשה.23.11.1999 :

,13.30

תאריך מתן צו כינוס.2.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,13.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב" .
,13.00
יי.
פר12861/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלים ניסים ,ת״ז  ,4668141רח׳
הנרקיס  ,14ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1321/2000
.
תאריך הגשת הבקשה.4.4.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.2.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,7.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פר12862/
שם החייב ,תיאורו ומענו :טהרני ופה הורמוז ,ת״ז ,64779341
רח׳ הדוגית  ,20ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1192/2000
יי
•
תאריך הגשת הבקשה.9.11.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.22.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,4.3.2001בשעה ,13.30
י
במשרדי הכונס ׳הרשמי תל אביב.
פר12863/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בצלי הרצל ,ת״ז  ,68022870רח׳
•
ירושלים  ,45/6ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2899/1999
,
תאריך הגשת הבקשה.20.12.1999 :
.
תאריך מתן צו כינוס.29.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,5.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פר12865/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :כהן שפרה ,ת״ז ,75592444
.
הדרור  ,27הוד השרון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר  .1278/2000־
תאריך הגשת הבקשה.19.3,2000 :
תאריך מתן צו כינוס.26.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  .,27.2.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30

רח,

פר2866/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :כהן ראובן ,ודז  ,65276040רח׳
,
הדרור  ,27הוד השרון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1277/2000
.
תאריך הגשת הבקשה.19.3.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.26.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,27.2.2001בשעה
.
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12867/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ניסים ראובן ,ת״ז  ,69110617רח׳
בלפור  ,91בת ים.
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■:

במשרדי הכונס הרשמי תל אביב, .

פר12870/
שם החייב ,תיאורו ומענו :נאור ישראל ,ת״ז  ,22379291רחי
י
החצב  ,38בית חפר.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2650/1999
תאריך הגשת הבקשה.5.10.1999 :
,
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,19.3.2001בשעה
,13.30

במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

פר12876/
שם החייב ,תיאורו ומענו :קוזניץ אליעזר ,ת״ז  ,55591051רח׳
קרית יוסף  ,13גבעתיים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2751/1999
תאריך הגשת הבקשה.1.11.1999 :
,
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,5.2.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

י

פר2877/ו
שם .החייבת ,תיאורה ומענה :קוזניץ רינה אירן ,ת״ז
..
 ,27859776רח׳ קרית יוסף  ,13גבעתיים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2750/1999
תאריך הגשת הבקשה.1.11.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,5.2.2001בשעה ,13.30
'
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
י-
פר ■ 12878/י
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אלמליח רחל ,ת״ז ,67918540
רח׳ תורה ועבודה  ,10ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1304/2000
תאריך הגשת הבקשה.8.3.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.10.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,18.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12879/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מבורך יונתן ,ת״ז ,56164932
ההגנה  ,110אור יהודה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2824/1999
תאריך הגשת הבקשה.16.9.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,4.3.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
רח,

פר2880/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :מוסרי רונן ,ת״ז  ,22976336רח׳
חלמונית  ,29ראשון לציון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2837/1999
1
תאריך הגשת הבקשה.21.11.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

׳

.
י

היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  1.3.2001ו ,בשעה
,13.30

במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

פר/ו288ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלזם אליהו ,ת״ז ,57407223
סנדלר ,רח׳ בנימין  ,5בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2880/1999
תאריך הגשת הבקשה.6.12.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12882/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלזם ויקטור ,ת״ז  ,65892713רה׳
שי עגנון  ,21בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2881/1999
תאריך הגשת הבקשה.6.12.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12885/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :טופורק' יעל ,ת״ז  ,59709683רח'
ויצמן  ,15פתח תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1257/2000
תאריך הגשת הבקשה.8.3.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,6.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פר2890/ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :לירם רות ,ת״ז  ,50840321מורה,
רח׳ הגפן  ,8נתניה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1208/2000
תאריך הגשת הבקשה.28.10.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.12.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,20.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12892/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גלעד מרדכי ,ת״ז  ,68801836רח׳
אוסישקין  ,54רמת השרון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2265/1999
תאריך הגשת הבקשה.29.12.1998 :
•
תאריך מתן צו כינוס.29.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,7.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פר12896/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ליבוביץ יצחק ,ת״ז  ,9728403רה'
ברנר  ,11רחובות.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2350/1999
תאריך הגשת הבקשה.13.1.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.26.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,5.3.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב .י

ילקוט הפרסומים  ',4943י־׳ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

פר12899/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אופן רגינה ,ת־ז  ,13230529רח׳
הבוסתן  ,35הרצליה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש־ר .2898/1999
תאריך הגשת הבקשה.19.12.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.29.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12902/
שם החייב ,תיאורו ומענו :לינקר ישראל ,ת״ז  ,44005338רח׳
.
סרלין  ,42חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש־ר .1390/2000
תאריך הגשת הבקשה.15.3.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.2.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,7.3.2001בשעה ,13.30
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פר12908/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סופר דוד ,ת־ז  ,22371603רח׳
גבורי ישראל  ,13לוד.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש*ר .1114/2000
תאריך הגשת הבקשה.4.1.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.6.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,14.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12909/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :הלל פאני ,ת״ז  ,22266084רח׳
קלישר  ,15בני ברק.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1210/2000
תאריך הגשת הבקשה.21.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.5.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,18.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12910/
שם החייב ,תיאורו ומענו :וולמן יהודה ,ת־ז  ,54088240רח׳
צה־ל  ,16פתח תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1577/1998
תאריך הגשת הבקשה.17.12.1998 :
תאריך מתן צו כינוס.12.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,20.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12913/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמסילי משה ,ת־ז  ,53555348רח־
שטרן 90א ,קרית אונו.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2644/1999
תאריך הגשת הבקשה.15.9.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,11.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12915/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אבני חיה ,ת׳ז  ,50758242רח׳
הפנינים  ,6נוה מונוסון.

895

בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1088/2000
תאריך הגשת הבקשה.17.1.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.29.6.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,6.3.2001בשעה ,13.00
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,27.2.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב .י
,13.00

•

פר12932/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ערטול עמאד ,ת״ז  ,35153618בפר
י
מגאר' .
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1201/2000
תאריך הגשת הבקשה.29.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,27.2.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00

פר/לו29ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוקסמן ישראל ,ת״ז  ,57692378רה׳
בארותיים  ,90בארותיים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2563/1999
תאריך הגשת הבקשה999 :ו.29.7.
■
תאריך מתן צו כינוס.12.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,20.3.2001בשעה
,13.30

פר12936/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בוחבוט ויקטור ,ת״ז  ,67276618רה׳
המייסדים  ,6בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1644/2000
תאריך הגשת הבקשה.6.8.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.4.9.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,21.3.2001בשעה •
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר. 12978/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלמלם משה ,ת״ז  ,78217643רח׳
קורנית  ,54יבנה.

במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.

פר12918/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ערסי יצחק ,ת״ז  ,28922201רח׳
יוטבתה  ,5חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1079/2000
תאריך הגשת הבקשה.2000 :ו.19.
תאריך מתן צו כינוס.6.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב:
,13.00

י

בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1356/2000
תאריך הגשת הבקשה.16.4.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.6.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום ו ,19.3.200בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00

פר9/ו129
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ערסי רבקה ,ת״ז  ,32304511רח׳
יוטבתה  ,5חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1078/2000
תאריך הגשת הבקשה.19.1.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.6.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.00
פר12920/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ביטון חנה ,ת״ז  ,53926358רח׳
וולפסון 60א ,תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1377/2000
־
תאריך הגשת הבקשה.13.4.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.10.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,11.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12923/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רעדוש יוסי ,ת״ז  ,50940626רח׳
ענבל  ,16יבנה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2774/1999
תאריך הגשת הבקשה.18.11.1999 :
’
תאריך מתן צו כינוס.10.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,13.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר12931/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ערטול אוסמה ג׳האד ,ת״ז
 ,59467548בפר מגאד.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1199/2000
תאריך הגשת הבקשה.29.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.3.7.2000 :
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פר12979/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלמלם עדי ,ת״ז  ,52062916רת׳
קורנית  ,54יבנה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1357/2000
תאריך הגשת הבקשה.16.4.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.6.7.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,19.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב. .
,13.00
פר13052/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רוזנצוויג דורון ,ת״ז  ,59670695רח׳
ענבר ו ,שערי תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1284/2000
■
תאריך הגשת הבקשה.26.3.2000 :
י
תאריך מתן צו כינוס.6.9.2000 :
היום והמקום לאסיפה׳ ראשונה :ביום  ,13.3.2001בשעה
במשרדי .הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30
פר13053/
שם החייב ,תיאורו ומענו :חזן רפאל ,ת״ז  ,54578240רח׳ בן
גוריון  ,5/6חולון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1285/2000
תאריך הגשת הבקשה.26.3.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.6.9.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,12.3.2001בשעה
במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
,13.30

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
נושים ומשתתפים
פח .,7074/ת״א 2827/1999
שם העמותה :המכון הישראלי לקולנוע  -עמותה בפירוק.
מס׳ העמותה :ח׳׳פ .58-002920-5
מען משרדה הרשום :רח׳ ילין מור  ,5תל אביב.
.
תאריך הגשת הבקשה.11.11.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.5.6.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,4.2.2001
בשעה .30לו ,במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,4.2.2001
בשעה  ,13.45במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פח ,7092/ת״א 1213/2000
שם החברה :נתיבי ירושלים בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-177214-7
מען משרדה הרשום :רח׳ יוחנן הסנדלר ,כפר סבא.
תאריך הגשת הבקשה.2.3.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.3.7.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,4.3.2001
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועך אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,4.3.2001
בשעה  ,13.45במשרדי הכונס הרשמי תל אביב. .
פח ,7093/ת״א 1331/1998
שם החברה :ש.י.א.ת חברה להשקעות בגין ופיתוח בע״מ -
בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-117273-6
מען משרדה הרשום :רח׳ הארבעה  ,24תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.30.8.1998 :
תאריך מתן צו פירוק.4.7.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,5.3.2001
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,5.3.2001
בשעה  ,13.45במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
פח ,7094/ת״א 1177/2000
שם החברה :מוסך איציק קפויה את סחייק  1996בע״מ -
בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-239892-6
מען משרדה הרשום :רח׳ המפעל  ,13אזור התעשיה ,אור
יהודה.
תאריך הגשת הבקשה.23.2.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.4.7.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,13.3.2001
בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,13.3.2001בשעה  ,13.45ב משרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
פח ,7095/ת״א 1081/2000
שם העמותה :להקת היצוג שלום  81תל אביב  -בפירוק.
מס׳ העמותה :ח״פ .58-009034-8
מען משרדה הרשום :רח׳ דיזנגוף  ,108תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.25.11.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.15.6.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,25.2.2001
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,25.2.2001בשעה  ,13.15ב משרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
פח ,7098/ת״א 2290/1999
שם החברה :ע.י ארכיון ממוחשב ) (1992בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-167513-4
מען משרדה הרשום :קיבוץ נחשונים.
תאריך הגשת הבקשה.31.10.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.12.7.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,18.3.2001
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,18.3.2001בשעה  ,13.45ב משרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
פח03/ו ,7ת״א 2606/1999
שם החברה :אלפינא סקנינג  -טכנולוגיות בע״מ -
בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-241219-8
מען משרדה הרשום :רח׳ ראול ולנברג  ,2תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.9.9.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.13.7.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,19.3.2001
בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,19.3.2001בשעה  ,13.15ב משרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
פח05/ו ,7ת״א 1133/2000
שם החברה :גלוב קונטרקטינג אינק בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .56-001039-9
מען משרד הרשום :רח׳ אלופי צה״ל  ,14חולון.
תאריך הגשת הבקשה.8.2.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.12.7.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,21.3.2001
בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,21.3.2001בשעה  ,13.15ב משרדי הכונס הרשמי תל
אביב.

הודעה על בווגה להבריז דיבידנד ראשון וסופי
פח2/וו ,5ת״א 2307/1987
שם החברה :מארכה בע״נו  -בפירוק.
מס׳ ההברה.51-031930-4 :
המען :רח׳ שאול המלך  ,35תל אביב.
שם המפרק ומענו :אהרון זיידב ,רו״ח ,רח׳ התע״ש  ,3רמת גן
.52512
סוג דיבידנד ואחוזים :בדין קדימה  - 25.00% -למוסד
לביטוח לאומי בלבד.

הודעה על הברזת פשיטת רגל
פר11931/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יזכירוביץ יוסף ,ת״ז ,54011382
אדריכל ,רח׳ סנונית  ,27הוד השרון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .18/1997
תאריך מתן עו כינוס.30.3.1997 :
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תאריך מתן  1yפשיטת רגל.26.10.2000 :

הודעה על ביטולי צו כינוס!
■1

פר11591/
שם החייבת ,תיאורה נטענה :בלולו רינת ,ת״ז  !27298967רח׳
הלפר 5ג ,בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .578/1994
תאריך מתן צו כינוס.12.12.1994 :
סיבת הביטול :הסדר.
תאריך הביטול.24.10.2000 :

הודעות על ביטול צווי כינוס ופשיטת /רגל
פר11560/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בלולו עמוס ,ת״ז  ,51(192623ניהל
עסק לבגדים ,רח׳ הלפר 5ג ,בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .298/1993
.
תאריך מתן צו כינוס994 :ו0.4.ו.
סיבת הביטול :הסדר.
תאריך הביטול.24.10.2000 :
פר 1561/ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :בלולו שרה ,רדז ,552478471
ניהלה עסק לבגדים ,רח׳ הלפר  ,35בת ים.
בית המשפט המחוזי :י תל אביב ,ת״א .299/1993
תאריך מתן צו כינוס.10.4.1994 :

סיבת הביטול :הסדר.
תאריך הביטול.24.10.2000 :
ב־ בחשון התשס״א ) 30באוקטובר (2000
יוסף זילביגר
■ סגן הכונס הרשמי
הכונס הרשמי חיפה
רה׳ חסן שוקיי  ,2טל׳ 04-8683222

הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות/
גושים ומשתתפים
פח94/ד ,3ת״א 182/2000
שם החברה :בר ביצוע עבודות חשמל בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ ..51-203015-6
מען משרדה הרשום :רח׳ הלל  ,2חיפה.
תאריך הגשת הבקשה.24.2.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.5.9.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,13.11.2000
בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה ;:ביום
 ,13.11.2000בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי חיפה.
פח ,3808/ת״א 279/2000
שם החברה :פוש  -פיתוח ושיווק אלקטרוניקה בע״מ -
בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-165892-4
מען משרד הרשום :אזור התעשיה צפון ,אור עקיבא;
תאריך הגשת הבקשה.16.4.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.6.11.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,8.1.2001
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'
בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,8.1.2001
בשעה  ,12.00במשרד הכונס הרשמי חיפה.

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9/ו97
שם החייב ,תיאורו ומענו :נרקיס פנחס' ,ודז  ,10971059רח׳
האצ״ל  ,9טירת הכרמל.
בית המשפט המחו1י :חיפה ,תיק פש״ר .470/1999
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בכסלו התש״ס ).(5.12.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ו בשבט התש־ס ).(2.2.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ב בתשרי התשס״א
) ,(13.3.2001בשעה  ,12.00במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחתי בחיפה :ביום  ,10.5.2001בשעה .9.00
פר9988/

.

שם החייב ,תיאורו ומענו :קמחי דניאל ,ת׳׳ז  ,22922066איש
מכירות ,רח׳ א־ד גורדון  ,13חדרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר  .504/2000י
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ באלול התש״ס ).(4.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ו׳ באלול התש־ס ).(6.9.2000

•

היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ד בחשון התשס׳־א
 ,(I (12:11.2000בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי
 /חיפה.
׳ ,המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
 1המשפט המחוזי בחיפה':ביום  ,30.5.2001בשעה .9.30
1
1
•
פר9989/
1
שם החייב ,תיאור ו ומענו  :ודורי יוסף ,ת*ז  ,20727145בפר
•
 Iיסיף.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .483/2000
־
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו באב התש״ס ).(16.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :ר באלול התש״ס ).(6.9.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ד בחשון התשס״א
ן) ,03.11.2000בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
;המשפט המחוז בחיפה :ביום  ,23.5.2001בשעה  .12.00י ׳
פר9993/
I
שם החייב ,תיאורו ומענו :גרידיש עמוס ,ח״ז  ,57166324רח׳
,1
צה״ל  ,6/42צפת.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .162/2000
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בתמוז התש״ס ).(6.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ באלול התש־ס ).(3.9.2000
היום /והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז בחשון התשס״א
).• ,(14.11.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי
|
י
׳
 /חיפה.
המוע ד |לד יון בבק שת פש יטת ה רגל ו /או מתן צו הפט ר בבית
 /המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,30.4.2001בשעה .&30

י
פר9994/
•■■!1
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבו עטא אוסאמה ,ת״ז ,27522747
 /כורת|עצים ,רוד  ,111נצרת.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש־ר .169/2000
תאריך הגשת הבקשה :דד בתמוז התש״ס ).(11.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ באלול התש״ס ).(3.9.2000

ילקוטי הפרסומים ',4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

התשס״א
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בתשרי
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז בחשון התשס״א
) , (11.1.2001בשעה 0.30ו ,במשרד הכונס הרשמי חיפה.
 ,בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי
)(14.11.2000
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
חיפה.
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,28.6.2001בשעה .8.45
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,30.4.2001בשעה 0ב.8.
פר9995/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אפנזר יהושע ,ת״ז  ,54625009רח׳
גוש עציון  ,3טבריה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר /2000ודו.
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בתמוז התש״ס ).(17.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ באלול התש״ס ).(3.9.2000
והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז בחשון התשס״א
היום
) 1.2000ו5.ו( ,בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,30.4.2001בשעה .8.30
פר9996/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אשתיוי סאמר ,ת״ז  ,26327205נהג
משאית ,כפר ניין.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .161/2000
תאריך הגשת הבקשה :ג ,בתמוז התש״ס ).(6.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ באלול התש״ס ).(3.9.2000
והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז בחשון התשס״א
היום
 ,בשעה 0.30ו ,במשרד הכונס הרשמי
)(15.11.2000
חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,30.4.2001בשעה .8.30
פר9997/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :גרידיש מזל ,ת״ז  87526ו  ,59רח׳
•
צה״ל  ,6/42צפת.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .163/2000
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בתמוז התש־ם ).(6.7.2000
תאריך מתן צו כינוס :גי באלול התש״ס ).(3.9.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז בחשון התשס״א
 ,בשעה 0.30ו ,במשרד הכונס הרשמי
)(14.11.2000
חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :ביום  ,30.4.2001בשעה .8.30
פר0043/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :מזרחי אברהם אבי ,ת״ז ,52331634
רח׳ הפלמ״ח  ,5/9קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .1175/1997
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ בחשון התשנ״ח ).1997ו ו.(6.
.
תאריך מתן צו כינוס :יי בחשון התשס״א ).(8.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בתשרי התשס־א
) ,(11.1.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,21.6.2001בשעה .9.00
פר10044/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ג׳בארין יוסף ,ת״ז  ,50233196אום
אל פחם.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .274/2000
תאריך הגשת הבקשה :ח׳ בניסן התש״ס ).(13.4.2000
תאריך מתן צו כינוס :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

פר0045/ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :מוזס רות תמי ,ת״ז ,31733272
קופאית ,רח׳ בן צבי  ,44/23קרית חיים מזרחית.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .546/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״א בתשרי התשס״א ).(10.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
התשס״א
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בתשרי
).2001ו.וו( ,בשעה .30ו ,1במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .10.30
פר 0046/ו 
שם החייב ,תיאורו ומענו :עטיס מאיר ,ת״ז  ,57812083רח׳
הפרטיזנים  ,23חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .558/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בתשרי התשס״א ).(25.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :י׳ בחשון התשס-א ).(8.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ג בתשרי התשס״א
)4.1.2001ו( ,בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .11.30
פר10047/
שם החייב ,תיאורו ומענו :טבציניק דוד ,ת־ז  ,65821365רח׳
יעל  ,18קרית מוצקין.
בית המשפט המחוזי :תיפה ,תיק פש״ר .492/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב באב התש״ם ).(23.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :ב׳ בחשון התשס״א ).(31.10.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ג בתשרי התשס״א
) , (14.1.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.5.2001בשעה .9.00
פר0048/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :מחג־נה גסאן מוחמר אסעד ,ת״ז
 ,54822838אום אל פחם.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .510/2000
תאריך הגשת הבקשה :י־ באלול התש״ם ).(10.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :י״א בחשון התשס״א ).2000וו.(9.
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ג בתשרי התשס״א
) , (14.1.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,3.6.2001בשעה .9.00
פר10049/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מסרי בלאל ,ת־ז  ,25989740רח׳
פרץ 26ב ,חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .551/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ג בתשרי התשס״א ).(22.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י־ד בתשרי התשס״א
)(15.1.2001

 ,בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.

899

המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .10.00
פר10050/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אביתר יצחק ,ת״ז ,24185134
שביר ,רח׳ דפנה  ,4קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .554/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ד בתשרי התשס״א ).(23.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :א' בחשון התשס״א ).(30.10.2000
ח׳ בשבט התש״ם
היום והמקום לאסיפה ראשונה:
) , (15.1.2000בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.7.2001בשעה .9.30
פר10051/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מושיאשוילי לו!יקו ,ת״ז ,14856629
רח׳ ברזילי  ,17/1קרית ים א׳.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .557/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בתשרי התשס״א ).(25.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ד בחשון התשס״א ).(12.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ד בתשרי התשס״א
) , (15.1.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .13.00
פר10052/
שם החייב ,תיאורו ומענו :טאויל אריאל ,ת־ז ,52252244
אחראי על מערכת שינוע ,רח׳ ההגנה  ,22חדרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .559/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ז בתשרי התשס״א ).(26.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ב בחשון התשס״א ).(10.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז בתשרי התשס״א
) , (17.1.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .12.30
פר10053/
שם החייב ,תיאורו ומענו :קוט סלאמה ,ת״ז  ,21041637רח׳
הנביאים  ,6חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .560/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב באב התש״ם ).(23.8.2000
תאריך מתן צו כינוס :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט״ז בתשרי התשס״א
) ,(17.1.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.7.2001בשעה .12.00

הודעות על הכרזות פשיטת רגל

פר9790/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :וגנר גיזלה ,ת״ז ,68301365
כיכר דקר  ,664/14טירת הכרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .213/2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באדר ב ,התש״ס ).(26.3.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000

הודעות על מתז עווי הפטר
פר8336/
שמו ת החיי בים ,תיאורם ומענם :והבי אדיב  ,ת״ז ,57553091
עובד בחנות רהיטים; והב אכרם ,ת״ ,59422667 1רח׳ 15
 ,3דאלית אל כרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .1265/1990
תאריך מתן צו כינוס.8.1.1991 :
סוג ההפטר :הפטר על' פי בקשת החייבים.
תאריך מתן צו ההפטר :ד׳ בחשון התשס״א ).(2.11.2000
פר8832/
שמו ת החי יבים ,תיאורם ומענם :פוני אבי  ,ת״ז ,55656862
שיו וק עוגי ות; פ וני צפור ה ,ת״ז  - 55262091ר ח׳ תל חי
 ,33נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .123/1992
.
תאריך מתן צו כינוס.5.1.1993 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבים.
תאריך מתן צו ההפטר :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
פר8841/
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :נפתלי משה ,ת״ז ;1965912
נפתלי צפורה ,ת״ז  - 9156258ת״ד  ,8392חיפה.
בית המשפטי המחו1י :חיפה ,ת״א .63/1994
תאריך מתן צו כינוס.14.1.1993 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבים.
תאריך מתן צו ההפטר :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000
פר 8965/י
שם החייב ,תיאורו ומענו :כיאל מוחמר ,ת״ז  ,S0799360נגר,
ג׳דידיה-מכר.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת־א .82/1992
תאריך מתן צו כינוס.30.6.1993 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך מתן׳ צו ההפטר :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
שם החייבת ,תיאורה ומענה :כהן שפרה ,ת״ז 34149075
מנהלת חשבונות ,רח׳ זמיר  ,2בפר ורדים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .291/1998
,
תאריך מתן צו כינוס.10.11.1998 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבת.
תאריך מתן צו ההפטר :י״א בחשון התשס״א ).(9.11.2000

פר9665/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :חלבי מלכה ,ת״ז  ,52440211רח׳
 ,14דלית אל כרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .390/1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ו בכסלו התש״ס ).(5.12.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
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הודעות על ביטול צווי כינוס
פר9514/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פותפוב ויקטור ,ת״ז ,306194689
פועל בסופרמרקט ,רח׳ תדהר  ,10/9מגדל העמק.
בית המשפט המחוזי :נצרת' ,ת״א .326/1999
תאריך מתן צו כינוס.17.6.1999 :
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :י״א באלול התש״ס ).(11.9.2000
פר9533/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :סיאדה דוריס ,ת״ז ,22133037
מטפלת ,רת׳ מורן  ,42/2נצרת עילית.
בית המשפט המתתי :נצרת ,ת״א .343/1999
תאריך מתן צו כינוס.2.8.1999 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.

תאריך הגשת הבקשה :י״ג באלול התש״ס ).(13.9.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
מועד מתן צו כינוס נכסים :י־׳ד באלול התש״ס ).(14.9.2000
מועד האסיפה הראשונה ומקומה :י״ב בטבת התשם־׳א
) , (7.1.2001בשע ה  ,10.00במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,8.3.2001בשעה  ,9.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.

תאריך הביטול :י״א באלול התש״ס ).(11.9.2000
פר ,7062/מס׳ 304/2000
שם החייב ,תיאורו ומענו :גואטה עוזי ,ת״ז ,05776349-2

פר9602/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מושקוביץ יעקב יצחק ,ת״ז
 ,51225388שד׳ הציונות  ,30/2קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת-א .373/1999
תאריך מתן צו כינוס.5.10.1999 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ו׳ באלול התש״ס ).(3.9.2000
פר9370/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פלוטקין עפר ,ת״ז ,55233339
חקלאי ,מכונאי טרקטור ,רח׳ השומר  ,27טבריה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת״א .381/1999
תאריך מתן צו כינוס.3.12.1999 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :י״א באלול התש״ס ).(11.9.2000
פר9703/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמסי מוחמר ,ת״ז ,54794078
מכונאי ,בפר כמא.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת״א .392/1999
תאריך מתן צו כינוס.19.1.2000 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :י׳ באלול התש־ס ).(10.9.2000

הודעות בדבר ביטול צו פירוק
ת״א 244/1999
שם החברה :גמד מנהטן הנדסה ופיקוח בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-222528-5
מען משרדה הרשום :רח׳ גאולה  ,27חיפה.
תאריך מתן צו פירוק.14.10.1999 :
תאריך ביטול צו הפירוק.25.10.2000 :
י״ד בחשון התשס״א ) 12בנובמבר (2000
לבנה בר עוז
סגן הכונס הרשמי

הכונס הרשמי באר שבע
בית נועם ,קומה ד ,שד׳ שז״ר בג

הודעות בדבר מתן עווי כינוס נכסים
פר ,7061/מס׳ 516/2000
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנדלוביץ יעקב ,ת״ז ,02675555-3
שכיר ,רח׳ גל  ,5ערד .89068
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6325/00
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

עצמאי ,שד׳ העצמאות  ,22/4קרית גת.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6326/00
תאריך הגשת הבקשה :י״ד באלול התש״ס ).(14.9.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :י״ד באלול התש״ס
.
)(14.9.2000
מועד האסיפה הראשונה ומקומה :י״ג בטבת התשס״א
) , (8.1.2001בשעה  ,9.00במשרדי הכונס הרשמי באר
־
שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,8.3.2001בשעה  ,9.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.
פר ,7065/מס׳ 327/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :איפרגן ־דוד ,ת״ז ,022577720
טכנאי ,משק  ,68מושב ערוגות.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6333/00
תאריך הגשת הבקשה :ב׳־ה באלול התש״ס ).(25.9.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
כ״ה באלול התש״ס
מועד מתן צו כינוס נכסים:
.
)(25.9.2000
מועד אסי פת הנ ושים הרא שונה ומק ומה :בי ום י״ח בשבט
התשס״א ) ,(11.2.2001בשעה  ,9.00במשרדי הכונס הרשמי
באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,29.3.2001בשעה  ,9.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.
פר ,7069/מס׳ 341/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרציאנו אבי ,ת־׳ז ,037505716
בלתי מקצועי ,רח׳ מאיר גרוסמן  ,26/1באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6343/00
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בתשרי התשס״א ).(11.10.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
מועד מתן צו כינוס נכסים :י״ב בתשרי התשס״א
). (11.10.2000

מועד אס יפת ה נושים הר אשונה ומ קומה :ב יום ה׳ בשבט
התשס״א ) ,(29.1.2001בשע ה  ,12.00במשר די הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,29.3.2001בשעה  ,9.30בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.
פר ,7070/מס׳ 354/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :פיירייזן אשר ,ת״ז  ,013763776נהג
מונית ,רח׳ משעול שיזף ) 11למטה( ,אילת.
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בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6346/00
תאריך הגשת הבקשה :כ״ג בתשרי התשס״א ).(22.10.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינ וס נכסי ם :ב״ג בת שרי התשס״א
).(22.10.2000

מועד אס יפת ה נושים הר אשונה ומ קומה :ב יום ט׳ באדר
התשס״א ) ,(4.3.2001בשעה  ,12.00במשרד הכונס הרשמי
;
באר שבע.
מועד הריון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,3.5.2001בשעה  ,9.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.

מס׳ החברה :ח״פ .51-234047-2
מענה הרשום :רח׳ הראשונים  ,88רמת השרון.
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר
.( 2000

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,14.1.2001
בשעה  ,10.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,14.1.2001בשעה  ,10.30במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.
פח ,2405/פש״ר  ,6278/00מס׳ 349/00
שם החברה :ש״נ גני נופית בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-146352-3
מענה הרשום :רח׳ ז׳בוטינסקי  ,83אופקים .80300
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר
"

הודעה על כוונה לחלוקת דיבידנד
פח ,2207/פש״ר  ,5053/97מס׳ 129/00
שם החברה :חשמלטרוגיקה בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-225390-7
מענה הרשום :רח׳ חן  ,27ערד.
שם ה מפרק ומענו :הכונס הרשמי ,שד׳ ש ז״ר  ,33בא ר שבע
־
.84100
סוג דיבידנד :בדין קדימה.

הודעות בדבר הכרזות פשיטת רגל
פר ,6979/מס׳ 358/00
שם החייב ת ,תי אורה ומ ענה :אב יב אנט ,ת״ז ,01204795-7
שכירה ,רח׳ הסנהדרין  ,13/7באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6177/00
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ באייר התש״ס ).(8.5.2000
בקשת חייבת/נושה :בקשת החייבת.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ג׳ באייר התש״ס ).(8.5.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000
פר ,6980/מס׳ 363/00
שם החייבת ,תיאורה ומענה :פחימה מסורה ,ת״ז ,052039526
עקרת בית ,משק מס׳  ,52מושב ברוש ,ד״ג הנגב.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6178/00
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ באייר התש״ס ).(8.5.2000
בקשת חייבת/נושה :בקשת החייבת.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ג׳ באייר התש״ס ).(8.5.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.10.2000

הודעות בדבר מתן צווי פירוק ואסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,2403/פש״ר  ,6277/00מס׳ 347/00
שם החברה :תאטרון לי בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-187365-5
מענה הרשום :לבונה ,ד״ר הר חברון.
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר
.( 2000

מועד אסיפת ה נושים הר אשונה ו מקומה :ביום 14.1.2001
בשעה  ,9.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,14.1.2001בשעה  ,9.30במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.
פח ,2404/פש״ר  ,6279/00מס׳ 348/00
שם החברה :קוליסנר בע״מ.
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. .( 2000

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,14.1.2001
בשעה  ,11.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע, .
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,14.1.2001בשעה  ,11.30במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.
פח ,2406/פש״ר  ,6280/00מס׳ 350/00
שם החברה :פרנקל אברהם ובניו בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-102066-1
מענה הרשום :ת״ד  ,32באר שבע.
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 0בנובמבר

■

 .(2000י

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,15.1.2001
בשעה  ,9.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,15.1.2001בשעה  ,9.30במשרדי הכונס הרשמי באר
,
שבע.
פח ,2407/פש״ר  ,6281/00מס׳ 351/00
שם החברה :פרסום דרור )משה דרור( בע״מ.
מס׳ החברה :ח״פ .51-116084-8
מענה הרשום :ת״ד  ,578אשדוד.
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר
.( 2000

מועד אסיפת .הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,15.1.2001
בשעה  ,10.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
מועד אסיפת הנושים המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
- ,15.1.2001בשעה  ,10.30במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.
פח ,2408/פש״ר  ,6276/00מס׳ 352/00
שם החברה :נר מתפרות בע״מ.
מס׳ החברה.51-156731-5 :
מענה הרשום :כיכר דיזנגוף  ,4תל אביב .64396
תאריך מתן צו הפירוק :י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר
.(2000

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,15.1.2001
בשעה  ,11.00במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
ביום
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה:
 ,15.1.2001בשעה  ,11.30במ שרדי ה כונס ה רשמי באר
שבע.

ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א14.12.2000 ,

הודעה בדבר צו הפטר כוהליכי פשיטת רגל
פר ,6044/פר ,6045/מם׳ 357/00
שמו ת החייב ים ,תיא ורם ומע נם :ברח ילץ יאיבן  ,ת״ז
5343510ו ,0ט כנאי מ כונות; ברחולץ פ רלה ,ת ״ז
 ,015343528מובטלת  -רח׳ מבצע תירם ו ,3באר שבע.
בית המשפט המחו זי :באר שבע ,תיקי פש״ר /92 ,1005/92
.1003
מועד מתן צו כ ינוס נ כסים וה כרזת פ שיטת ר גל :כ״ח באדר
ב׳ התשנ״ב ).(2.4.1992
תאריך מתן צו הפטר :ו׳ בתשרי התשס״א ).(5.10.2000
f ?*V

 ,014488159זבן בקיוסק ,שר׳ לכיש  ,52/12קרית גת.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,ת״א .5129/98
מועד מתן צו פשיטת רגל :ו׳ בניסן התשנ״ט ).(23.3.1999
ו׳ בתשרי התשס״א
מועד ביטול צו פשיטת רגל:
).(5.10.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.
ח׳ בחשון התשס״א ) 6בנובמבר (2000
שושנה אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים

י

) ■*דזוהעות בדבר ביטול צווי כינוס נכסים
פר ';6765/מסי 359/00
שם החייבת ,תיאור ה ומענה  :רווח ברוריה ,ת״ז ,05927626-1
מובטלת ,רח׳ חופית  ,9נווה דקלים ,אשקלון.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .9076/99
תאריו מתן צו כינוס :ט״ז באייר התשנ״ט ).(2.5.1999
תאריך ביטול צו כינוס :ו׳ בתשרי התשס״א ).(5.10.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.
פר ,6909/מס׳ 362/00
שם החייב ,תיאו רו ומענ ו :זוהר מאיר,
מובטל ,רח׳ פרי מגדים  ,229/5אופקים.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6054/00
תאריך מתן צו כינוס :ג׳ באדר א־ התש״ס ).(9.2.2000
תאריך ביטול צו כינוס :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.

ת״ז ,022359483

פר ,6931/מס׳ 344/00
ינקו אברהם )אבי( ,ת״ז
שם החייב ,תיאורו ומענו:
 ,05428749-5שכיר ,355/2 ,אילת.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6095/2000
מועד מתן צו כינוס :ב״ח באדר ב׳ התש״ס ).(5.3.2000
מועד ביטול צו פשיטת רגל :ג׳ באלול התש״ם ).(3.9.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.
פר ,6948/מם׳ 355/00
שם החייב ,תיאו רו ומענ ו :חסון רפאל ,ת״ז ,042180372
מובטל ,רח׳ החרצית  ,7/13אשדוד.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6130/00
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו באדר ב׳ התש״ס ).(22.3.2000
תאריך ביטול צו כינוס :ד׳ בתשרי התשס״א ).(3.10.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.
פר ,6958/מס׳ 346/00
שם החייב ,תיאור ו ומענו  :רבין ויטלי ,ת״ז  ,306120684שכיר,
רה׳ שי׳י עגנון  ,6/33באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6135/00
מועד מתן צו כינוס :כ״ב באדר ב׳ התש״ס ).(27.3.2000
מועד ביטול צו כינוס :ד׳ בתשרי התשס״א ).(3.10.2000
סיבת הביטול :לפי בקשת החייב.

הודעה בדבר ביטול צו כינוס נכסים והברזת
פשיטת רגל
פר ,6676/מס׳ 345/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :שללאשווילי אבשלום ,ת״ז
ילקוט הפרסומים  ,4943י״ז בכסלו התשס״א 4.12.2000 ,ו

ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

חברת פרדס חלקה  23גוש  5639נם ציונה
בע״מ
)ח״פ (51-016679-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית
נמסרת בז ה הודע ה שאסי פה כללי ת סופי ת של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,31.1.2001בשעה  ,10.00במשר דה הרשום
של הח ברה ,ברח׳ קל ישר  ,30תל אביב ,אצל משרד עו״ד
יחיאל דרנס קורן ושות׳.
על סד ר היום :די ון בדו ח הסו פי של הפירו ק וק בלת
ביאורים מאת המפרק.
אבי סמל ,מפרק

צנה השקעות ) 994ו( בע״מ
)ח׳׳פ (51-196535-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה כללית של החברה
נמסר ת בזה הוד עה כי אסיפה כלל ית של החבר ה הנ״ל
תתכנ ס ביום  ,30.1.2001בשע ה  ,11.00ברח׳ המקצו ע  ,9תל
אביב.
על סדר היום :דוח סופי של פירוק החברה.
יניב בוקסר ,עו״ד ,מפרק

נכסי אליעזר מידניק בע״מ
)ח״פ (51-255640-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר קיום אסיפה סופית
נמסר ת בזה הודעה ,כי ביש יבת מפרקי החבר ה הנ״ל
שהתכ נסה ביום  ,4.12.2000התקבל ה פה אח ד ההחלטה
לקיים אס יפה כלל ית סו פית של בע לי המנ יות של החברה
הנ״ל ביום  ,8.2.2001בשעה  ,18.00ברח׳ הירדן  ,31רעננה.
על סדר היום :הצג ת ד וח סו פי ש ל המפ רקים ,הסבר יהם
כיצד התנהל פ ירוק החבר ה ומה נעשה ב נכסיה והכנת
הודעה לרשם החברות על סיום הליכי הפירוק.
חיים מידן אריק בכר

מ פ ר ק י ם
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אלינת נכסים בע״נו
.

) .ח״פ (51-088565 -0
אסיפה סופית,בדבר מהלך פירוק חברה מרצון

נ מסרת בזה הודעה כי ביום ו.2.200ו תתכנס ברח׳ הלל
 ,31ירו שלים  ,אסי פה כלל ית של החב רה הנ״ ל ובה יגיש
מפרק החברה ד וח בדב ר מהלך פירו ק החב רה ו חלוקת נכסיה
וימסור דברי הסבר לדוח.

מיוח דת של בע לי מני ות החב רה הנ״ ל ,שנ תכנ סה ביום 28
בנובמבר  ,2000וכן באסיפת נושי ה חברה שנתכנסה ביו ם 28
בנובמבר  ,2000הוח לט על פירוקה מרצון בהע דר כושר
פירעון.
עו״ ד שלמה הלר ,א צל כ ור ת עשיות בע־מ  ,בית
פלטינו ם ,ר ח׳ הארבעה  ,21תל אביב ,טל ׳  ,03-6238420פקס
 ,03-6238425מונה למפרק החברה.
שלמה הלר ,עו״ד ,מפרק

יואב כספי ,עו״ד ,מפרק

פרימוורה השקעות בע״מ

ת.ר.ל.ז .בע״כו

)ח׳׳פ  85497-8ו-ו(5

)ח״פ ו7-ו880ו-ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון בהעדר הצהרת בושר פירעון
הודעה על פירוק מרצון בהעדר הצהרת בושר פירעון
נמסרת בזה הוד עה ,בה תאם להו ראות סעיף )321א(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באס יפה
מיוח דת של בע לי מני ות החב רה הנ״ ל ,שנ תכנ סה ביום 28
בנובמבר  ,2000וכן באסיפת נושי ה חברה שנתכנסה ביו ם 28
בנובמבר  ,2000הוח לט על פירוקה מרצון בהע דר כושר
פירעון.
עו״ ד שלמה הלר ,א צל כ ור ת עשיות בע״מ  ,בית
פ לטינום ,רח׳ הארבעה ו ,2ת ל אביב  ,ט ל׳  ,03-8238420פקס
 ,03 - 6238425מונה למפרק החברה.

נ מסרת בזה הודע ה ,בהת אם להור אות סעיף ו)32א(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי באס יפה
מיוח דת של בע לי מני ות החב רה הנ״ ל ,שנ תכנ סה ביום 23
בנובמבר  ,2000וכן באסיפת נושי ה חברה שנתכנסה ביו ם 23
בנובמבר  2000הוח לט על פירוקה מרצון בהע דר כושר
פירעון.
למפ רק ה חברה התמנה עו״ד שלמה הלר ,א צל כור
ת עשיות ב ע״מ ,בית פלטי נום ,רח׳ ה ארבעה ו ,2תל אבי ב,
טל׳  ,03-6238420פקס .03-6238425
שלמה הלר ,עו״ד ,מפרק

שלמה הלר ,עו״ד ,מפרק

תדיראן מעגלים מודפסים בע״מ

בור החזקות  -שירותי ניהול מלונות ) 994ו(
בע״מ

)ח״פ (51 ^099566-5

)ח״פ (51-198530-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון בהעדר הצהרת בושר פירעון

הודעה על פירוק מרצון בהעדר הצהרת כושר פירעון

נ מסרת בזה הודע ה ,בהת אם להור אות סעיף ו)32א(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באס יפה
מיוח דת של בע לי מני ות החב רה הנ״ ל ,שנ תכנ סה ביום 28
בנובמבר  ,2000וכן באסיפת נושי ה חברה שנתכנסה ביו ם 28
בנובמבר  ,2000הוח לט על פירוקה מרצון בהע דר כושר
פירעון.

נ מסרת בזה הודע ה ,בהת אם להור אות סעיף ו)32א(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באס יפה
מיוח דת של בע לי מני ות החב רה הנ״ ל ,שנ תכנ סה ביום 28
בנובמבר  ,2000ובן באסיפת נושי ה חברה שנתכנסה ביו ם 28
בנובמבר  ,2000הוח לט על פירוקה מרצון בהע דר כושר
פירעון.

עו״ ד שלמה הלר ,א צל כ ור ת עשיות בע״מ  ,בית
פ לטינום ,רח׳ הארבעה ו ,2ת ל אביב  ,ט ל׳  ,03-6238420פקס
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