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הודעה על התפטרות ראש הממשלה
לפלחוק־יסוד :הממשלה
**''*״
מודהעי ם\'בזה;•{פן,-.,בהתאם לסעיף )25א( לחוק־י סוד:
הממשלה .,1ה גיש ' ראש ®-,המ משלה כתב התפ טרות לנ שיא
המדינה ,לאחר'שהודיע'לממשלה על כוונתו לעשות כן.
התפ טרות ראש הממשלה נכנסה לתוקף
בכסלו התשס״א ) 12בדצמבר  ,(2000בשעה 0ו4.ו.
הודעה נמסרה
)23ב( לחוק האמור.

ליושב

ראש

הכנסת

כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חט (3-60

,
יוסף ביילין
שר המשפטים

ביום ג׳ ,ט״ו
בהתאם

מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה

לסעיף

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה1995-

ט״ז בכסלו התשס״א )גו בדצמבר (2000
)חט (3-57
----------------ס״ח התשנ״ב ,עמי 4ו.2

יצחק הרצוג
מזכיר הממשלה

מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויי ם( ,התשי״ט ,'1959-ו לפי כל ד ין ,אני מ טיל על ע דנה
ארבל ,פר קליטת ה מדינה ,את מילוי ת פקידו של היועץ
המשפטי לממשל ה מי ום כ״ ט בחשון התשס״א )(27.11.2000
עד ליו ם ה׳ ב חשו ן התש ס־א ) ,(30.11.2000א ו עד שוב ו של
היועץ המשפטי לממשלה מחופשה.
כ״ט בחשון התשס־א ) 27בנובמבר (2000
)חמ 67ג־ג(

עוזי פוגלמן ,ת״ז  ,52772654לשופט של בית משפט מחוזי
החל ביום ט״ז בחשון התשס״א ) 4ו בנובמבר .(2000

,

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )2ב( ל חוק בית ה משפט
התשנ״ה995-ו’ ,ו בהסכמ ת נשיא ב ית
משפחה,
לעניני
המש פט העליו ן ,אני ממ נה את אבי טל בית־נ ר ,ת״ז
 ,51298982סגן נשיא בית משפט ש לום ,לדון בבית משפט
לעניני משפחה  ,ה חל בי ום ד ' בכסלו התשס״א ) 1בדצמבר
.( 2000

כ״ח בחשון התשס״א ) 26בנובמבר (2000
)חמ (3-2666
---------------- 1ס״ח התשנ״ה ,עמ׳ .393

.
יוסף ביילין
שר המשפטים

הודעה על העורך למנות שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

יוסף ב יולין
שר המשפטים

 1ס״ח התשי״ט ,עט׳ .86

הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  22לחוק בתי ה משפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד ,'1984-כ י בת וקף סמכ ותי לפ י ס עיף
)10אץ (2לחוק האמור ,ובה סכמת נשיא בית המשפט העליו ן,
האר כתי א ת מינוי ו ש ל אדמונ ד ל וי ,ת״ז  ,7005864שו פט בית
משפט מחוז י ,בהס כמתו ,לכהונה בפועל כשו פט בית המשפט
העליון  ,מיום ד׳ בכסל ו התשס״א ) 1בדצמב ר  (2000עד יום
ה׳ בטבת התשס״א ) 31בדצמבר .(2000

בהתאם לסעיף )7א( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד ,'1984-אנ י מודי ע כי יש צור ך למנו ת חמ ישה
שופטים של בית משפט מחוזי.
השופטים שיתמנו יכהנו כדלקמן:
שני שופ טים בבי ת המשפ ט המח וזי תל אביב
שופט אחד בבית ה משפט ה מחוזי ביר ושלים
שופ ט אח ד בבית המשפט המחוז י בא ר שבע
שופט אחד בבית המשפט המחוזי נצרת
כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חט (3-60

יוסף ביילין
שר המשפטים

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

ו ,בכסלו התשס״ א ) 3בדצמב ר (2000
)חמ (3-60

יוסף ביילין
שר המשפטים
---------------- 1ס״ח התשמ״ד ,עט׳  ;198התשנ״ב ,עט׳ .68

הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני מ ודיע ב התאם ל סעיף  22לחוק בתי ה משפט ננוסח
משולב[ ,התשמ״ד ,'1984-שנש יא המדי נה ,׳בתו קף סמכ ותו
לפי סעיף  4לחוק־יסוד :השפיטה ,התשמ״ד ,21984-מינה את

הודעה על העורך למנות שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )7א( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד ,'1984-א ני מוד יע כי יש צו רך למנ ות ש בעה
שופטים של בית משפט שלום.
השופטים שיתמנו -
)ו( יכהנו בבתי' משפט השלום במפורט להלן:
שופט אחד לבית משפט השלום במחוז ירושלים
שלושה שופטים לבתי משפט השלום במחוז חיפה

1
2

ס״ח התשנדד ,עמי .198
ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .78

954

י ס״ח התשנדד ,עט׳ .198
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

שופט אחד לבתי משפט השלום במחוז המרכז
שופט אחד לבת י משפט השלום )ענינ י משפ חה( במחוז
הדרום

מינוי יושב ראש לועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשב״ג963-ו

שופט אחד לבתי משפט השלום במחוז הצפון
) (2ימלאו גם תפ קיד ש ל שופ ט בבי ת מ שפט מק ומי וידונו
בעבירות תעבו רה ,בתב יעות קטנ ות ,נוער ובעניני
משפחה.
) (3ידונו אף בשעות אחר הצהרים והערב.
כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חט (3-60

יוסף ביילין
שר המשפטים

הודעה על העורך למנות שופט תעבורה
לפי פקודת התעבורה ולפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  26לפקודת התעבור ה’ ,וסע יף
ד)א( לח וק בתי ה משפט ] נוסח מ שולב [ ,הת שמ״ד984-ו ,2א ני
מודיע בי יש עורך למנו ת שופט תעבו רה אחד למחוז
הצפון.
השופט שיתמנה ידון אף בשעות׳ אחרי הצהרים
והערב.
ביד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
)חט (3-60
----------------' דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עט׳ .173
 2ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .198

יוסף ביילין
שר המשפטים

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )89א( לחו ק מיסו י מקר קעין
)שבח ,מ כירה ורכי שה( ,ה תשב״ג) ’1963-להל ן  -החוק(,
וסעיף  16לחוק ב תי המשפט ]נוסח משולב [ ,ה תשמ״ד ,1984-
ולאח ר הת ייעצות ע ם נשיא בית המשפ ט ה עליון ,אנ י ממנה
ליוש ב ראש בועד ת ערר לעני ן סעיף  88לחו ק ,2את מנ חם
איל ן ,ת״ז  ,01482645ש ופט בקצ בה של בית מש פט מחו זי ,עד
יום ט״ו בכסלו התשס״ב ) 30בנובמבר .(2001
כ״א בחשון התשס״א ) 19בנובמבר (2000
)חט (3-324

יוסף ביילין
שר המשפטים
ס״ח התשכ״ג ,עט׳  156התשנ״ב ,עמי .45
 2י״פ התש״ס ,עט׳ .1486

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד ,'1984-א ני מ ודיע כי בתוקף סמ כותי ל פי ס עיף
)84א( לחו ק האמור  ,ובאישור שר המשפטים  ,מינית י את עידו
רוז ין ,ת״ז  ,22879704לרש ם של בית משפט שלום הח ל ביום
ו׳ בטבת התשס״א ) 1בינואר .(2001
א׳ בכס לו התש ס־א ) 28בנובמב ר (2000
)חט (3-64

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

מינוי חוקרת ילדים

ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .198

לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט״ו1955-

הודעה על מינוי רשם
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  3לחוק לתיקו ן דיני הראיות
)הגנת י לדים( ,ה תשט״ו ,,1955-ול אחר התייעצות עם וע דה
שהוקמ ה לפי הסע יף הא מור ,אני ממ נה את דורי ת שחור,
ת״ז  ,027163831לחוקרת ילדים.
ח׳ בכס לו התש ס״א ) 5בדצמב ר (2000
)חט (3-401
מסף ביילין
:שר המשפטים
----------------י ס״ח התשט״ו ,עט׳  ;90התש״ס, ,עט׳ .30

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע כ י בתוק ף ס מכותי לפי סעיף
)84א ( לחוק האמור ,וב איש ור שר המ שפטים ,מינית י את
לימ ור שרו ן ,ת״ז  ,24082810לרש מת של בית מש פט שלום
החל ביום די בכסלו התשס״א ) 1בדצמבר .(2000
א׳ בכס לו התש ס״א ) 28בנובמב ר (2000
)חט (3-64

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

מינוי
לפי חוק הנוטריונים ,התשל״ו1976-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  45לחוק הנוטר יונים,
התשל״ו ,'1976-אני מ מנה את סיג לית ס ער ,ת״ז ,057052573
ואת דניאלה קרני  ,ת״ ז  ,023731979לאמת את חתי מותיהם
של נוטריונים לענין הסעיף האמור.
א׳ בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
)חט (3-165

יוסף ביילין
שר המשפטים

ס״ח התשל״ו ,עט׳ .196
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

ס״ח התשמ״ד ,עט׳ .198

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ־ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד ,’1984-אנ י מו דיע כי בתוקף סמכ ותי לפ י סע יף
)84א( לחוק האמור ,ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את
י ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

955

מיכל עמית־אניסמן ,ת״ז  ,24062333לרשמת של בית משפט
שלום החל ביום כי בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר .(2000
א• בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
)חמ (3-64

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

ו .תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון "להשכלה גבוהה
לעובדי המדינה־ ופטור ממס הכנסה( ,התשנ״ג;'1993-
.2

תקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון "לדיור" ופטור
ממס הכנסה( ,התשנ״ג993-ו;2

.3

תקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון "לדירה" ופטור
ממס הכנסה( ,התשנ״ג1993-ג;

.4

תקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון "לרכב" ופטור
ממם הכנסה( ,התשנ״ג993-ו,•4

.5

תקנות עידוד החיסכון )תבנית חיסכון "תשורה" ופטור
ממס הכנסה( ,התשנ״ג1993-־;

.6

תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון "מט״חית" ופטור
ממס הכנסה( ,התשנ״ג.61993-

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף )84ב( לחו ק בתי המשפט ]נוס ח משו לב[,
התשמ״ד ,'1984-א ני מ ודיע כי בתוקף סמ כותי ל פי ס עיף
)84א ( לחוק האמור ,וב איש ור שר המ שפטים ,מינית י את
חגי ת מאק־קלמנוביץ  ,ת״!  ,59708842לר שמת של בית
המשפט העל יון החל ביום ר בטבת התש ס״א )ו בינואר
.(2001

א' בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
)חט (3-64

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

ס״ח התשמ״ד ,עמי 98ו.

הודעה בדבר האמנה בין מדינת ישראל לבין
הרפובליקה הפדרלית גרמניה בדבר הברה
הדדית בהחלטות בתי המשפט בעגינים
אזרחיים ומסחריים ובדבר ביצוען ההדדי
של החלטות אלה
משרד החוץ מו דיע ב וה ,בי בשל ס עיף ו לחוק אכיפת
פסק י חוץ ) תיקו ן מסי  ,(2התשל״ח 977-ו' ,ו בהתאם ל סעיף
4-3ו לאמנה בין מדינת ישרא ל לבין הרפוב ליקה הפדרל ית
גרמניה בדבר ה כרה הדדית בה חלטות בתי ה משפט בענינים
אור חיים ומ סחר יים וב דבר ביצ וען הה דדי של הח לטות אלה,2
המ ובאת בת וספת לתקנ ות אכי פת פסקי חוץ )ה אמנה עם
הרפובליק ה הפדרלית גרמניה(  ,התשמ״א-ו198ג ,נמס רה
ב יום י׳ בשבט התש מ״א )5ו בינו אר  ,0981לממשלת
הרפובל יקה הפ דרלית  ,ה צהרה ב י לבית המ שפט המחווי
ביר ושלים אין עוד סמכ ות ייחוד ית באכ יפת פסקי חוץ ,וכי
כקשה לאכ יפת פסק חו ץ נית ן לה גיש לכל בית משפט
מוסמך בישראל.
ג׳ בחשון התשס״א )ו בנובמבר (2000
)חט ו59ו(3-
----------------’ ס״ח התשל״ח ,עט׳ .44
 2כתבי אמנה  ,897כ ,26 ,עט.667 ,
 5ק״ת התשמ״א ,עמי 020ו.

כ״ט בחשון התשס״א ) 27בנובמבר (2000
)חט (3-456
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;1114י ״פ התש״ ס ,ע ט.3407 ,
ק״ת התשנ״ג ,עט׳  ;1117י״ פ התש״ס  ,עמ י .3407
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;1120י״ פ התש״ס  ,עט ׳ .3407
ק״ת התשנ״ג ,עט׳  ;1124י״ פ התש״ם  ,עם ׳ .3407
ק״ת התשנ״ג ,עט׳  ;1127י״ פ התש״ם  ,עט ׳ .3407
ק״ת התשנ״ג ,עט׳  ;1136י״פ התש״ס ,עט׳ .3407

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד
החינוך במוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
 ,'1985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים נוספים לחלוקת כספי תמיכות של
משרד החינוך )להלן  -המשרד( במוסדות ציבור:
המחלקה למורים עולים
סיוע למורים עולים המלמדים במסגרות חינוך בלתי
פורמליות
תקנה תקציבית24-17-77 :
א.

ב.

הודעה על מועד סיום תכניות חיסכון שונות
לפי חוק עידוד החיסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז956-ו
סעיף
סעי ף
לה לן,
יהי ה

 2בתוספת
 2בתוספ ת
א ני מודיע
ביו ם ט"!

לתקנות המנויות
השני ה לתקנות
כי מ ועד סי ום
בטב ת התשס״ב

רקע כללי:
במסגרת ת קנה ת קציבית 1ו יוקצו תמיכות למוסד ות
ציבור העוסקים בהוראת ת למידים הלומדים במערכת
החי נוך ,בחי נוך היס ודי ,ח טיבת בינ יים ותי כון ,שלא
במסגרת ה חינוך ה פור מלי או ת כניות ה לימודים
הפורמל יות ,ב אמצעות העסקת מורים ע ולים בתחומי
הוראה שונים )להלן  -מוסדות ציבור(.

שלמה בן עמי
ממלא מקום שר החוץ

.

.

סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים:
הורא ה .פר ונטלית,
.
עולה ,שמטרותיה:

של קבו צת

תלמידים ביד י מורה

) (1העשרה לימודית וכללית;
) (2קידום מצוינות;
) (3שיעורי ע1ר לתכנית הלימודים הפורמלית.

בתוק ף סמ כותי לפ י
בפ רטים )ו( עד ) (4ולפ י
המנויו ת בפרטים ) (5ו־ )(6
התבניו ת המפ ורטו ת להל ן
)ו 3בדצמבר :(2001

י ס״ח התשמ״ה ,עט׳  ;60התשנ״ב ,עט׳ .34
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ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

מדעי הטבע
ההוראה תהיה במקצועות האלה:
והטכנולוגיה ,שפות ,יהדות ,מוסיקה ,אמנות ,לימודים

■
י

קלאסיים ,הסטוריה ,גאוגרפיה ,לוגיקה ,וכל מקצוע אחר
הנלמד כמקצוע במערכת החינוך הפורמלית.
ג,

■ז .עקרונות הנוהל
ו.

מוסד ציבור המבקש תמיכה יגיש בקשה לפי
המסמכים
המת אימים ב צירוף כל
הטפסים
הנדרשים על פי כל דין ונוהל.

במבחנים אלה -

.2

)ו( ״מורה עולה״  -מי שהוא בעל תעודת הוראה או
הסמכה להוראה מארץ מוצאו ,ושלימד בארץ
מוצאו  5שנים לפחות כמסגרת מערכת חינוך
פורמלית.

מוסד ה ציבור י גיש הצ עת תק ציב ו דוחות כ ספיים
שכ הם ניתן לזהות א ת ה פעילות הכספ ית של
הפעילות הנתמכת.

.3

מוס ד הציב ור י גיש מד י רב עון ד וח ביצו ע שעל
פרטיו יחליט המש רד ,וכן את רשימת המורים
המלמדי ם ב מסגרתו ,בצירוף אישורים ע ל הכשרתם
ונסיונם.

.4

נוסף על האמ ור בסעיף  ,3יגי ש מוסד הציבו ר ביום
5ו באוגוסט של כל שנת תקציב ,רשימת מורים,
בציר וף דוח ביצוע על פי רוט שעות ההדר כה שעבר
כל מורה באותה שגה עד אותו תאריך.

.5

מסמך או מידע

אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת:
מורים עולים.

) (2״עולה״  -מי שביום הגשת בקשת התמיכה של
מוסד ציבור ,טרם חלפו סו שנים לעלייתו ארצה.
ד.

קריטריונים ותנאים:
)ו( למוסר ה ציבור נ יסי ון של ש נתיים ל פחות ,ביום
הגשת הבקשה ,בהפעל ת מערכת הוראת מורים
עולים ,בהיק ף כמות י שאינ ו נופל ממחצית
הנתו נים המ ספריים של הבקשה )מ ספר שעות
הוראה ,מספר מורים(;
) (2מוסד הציבור מפעיל לפחות ססו מורים עולים;
)ג( היקף ה פעילו ת ה מינימלי ש ל מוסד ה ציבור הוא
 2,000שעו ת הו ראה ביד י מורי ם עול ים ,מד י חודש
במהלך שנת הלימודים;
) (4מספר שעות העסקה של מורה עולה  20ו שעות
בשנה לפחות;

מוסד הצ יבור
שידרוש המשרד.

ו .אוםן/עקרונות חישוג התמיכה:
ו .ה תמיכה לשעת הוראה תיחשב לפי חלוקת ס כום
התמיכה במספר השיעור ים שיתנו מוסדות הציבור
שימצא ו זכאים לתמי כה ,הכל כפוף לדוחו ת ביצוע
שיוגשו בידם.
.2

) (5משך שעת הוראה אחת  45רקות לפחות;
) (6קבוצת תלמידים תמנ ה סו תלמידים לפחות,
בשכבות גיל סמוכו ת של עד ב שכבות גיל בקבוצה
אחת;

)א( שעת הוראה המתקיימת ביישוב הכלול
בר שימ ת יישובי ם בעדיפו ת לאומית  ,על פי
החלטת ממשלה  ,תיתמ ך בהיק ף תמיכה הניתן
לשיעור וחצי.
)ב( שעת הדרכה או השתלמות מקצועית של
מורים עולים שבה נוכחים  20מורים לפחות,
תיתמך בהיקף תמיכה הניתן לשיעור וחצי,
ותי כלל במספר השיעורים הנתמכ ים; שעת
הדרכה כ אמור שבה נ וכחים  5ו ע ד 9ו מור ים
תיחשב כשיעו ר רג יל; שע ת הדרכה שמספר
המ שתתפי ם ב ה פחות מ־5ו מו רים  ,לא תז כה
לתמיכה.

) (7הש תתפות ת למיד בפעילות מוסד ה ציבור לא
תותנה במבח ן קבל ה ,למ עט מבח ן רמה במסגרת
קידום מצוינות;
) (8שירו תי מוסד הצי בור פתו חים לכל תלמי ד ,כפוף
למספ ר מרבי של תלמ ידים שמו סד הציבו ר יכול
לקלוט;
) (9מוסד הציבור יפרסם בציבור את פעילותו פעם
בשנה לפחות;

.3

 20%מתק ציב התקנה יחולק באופן יחסי ,לפי היחס
בין בלל מספר המורי ם לכלל מספר התלמ ידים
במוסד הציבור העולה על סחו ,באופן הבא:

)סו( כל מו רה עול ה יקב ל הדר כה או הש תלמות
מקצ ועית ל עבודתו ב היקף של 5ו שע ות בש נה
לפחות; לענין זה ,״שעה״  45דקות לפחות;
)וו ( מ וסד הצ יבור יע סיק רכז פד גוגי בה יקף ש ל חצי
משרה לפח ות ,שיד אג להכש רת המו רים ולת כניות
הלימודים;
) 2ו( מוסד הציבור יגיש לאישור המשרד את תכניות
הלימודים והכשרת המורים סמוך ,ככל שניתן,
לפ ני תח ילת הפעל תן; ו עדת התמי כות תד ון רק
בתכניות שאישרו הגורמים המקצועיים במשרד;
)גו( התמיכה במוסד ציבור לא תעלה על  60%מכלל
היקף הפעילות הנתמכת לרבות תקורות;

ימסור

כל

נתון,

3ד:ו =  2נקודות
 4 = 1:15נקודות
 6 = 1:17נקודות
 8 = 1:19נקודות
 10 = 1:21נקודות

עד  1 1:12נקודה
 3 = 1:14נקודות
 5 = 1:16נקודות
 7 = 1:18נקודות
 9 = 1:20נקודות
תחילה
תחילת מבחנים אלה
) 1בספטמבר .(2000

ביום א׳ באלול התש״ס

י־ב בחשון התשס״א )סו בנובמבר (2000
)חמ (3-1888
שר החינוך

) 04סכום השתתפות התלמיד בעלות השיעור ,כפי
שיחליט מוסד הציבור ,יאושר בידי המשרד.

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,
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מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד
התקשורת
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  2ז להו ק שירו ת המד ינה
)מינויי ם( ,התשי״ט ,'1959-ול אתר ה תיי עצות עם נ ציב שי רות
המ דינה אנ י מטיל על ד״ר יי! הר טל ,דיוע ץ המ שפטי את
מ ילוי תפקיד המ נהל ה כלל י של מ שרד הת קשורת מיום ו 
בכסלו התשס״א ) 3בדצמב ר  (2000עד י ום י ״ב ב כסלו
התשס״א ) 9בדצמב ר  (2000ו ער בכל ל ,או עד לשו בו של
המנהל הכללי ,לפי המוקדם שביניהם.
ו׳ בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000
)חט -56ג(
----------------י ס״ח התשי״ט ,עט׳ .86

בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התקשורת

אזנילת סמכויות
לפי חוק־יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ו)4ב( לחוק־יסור :הממשלה',
אני אוצל למ נהל הכלל י של משר ד החקל אות ופ יתוח הכפר
את סמכותי להסמיך קבלנים מורשים ולבטל הסמכתם לפי
סעיף  44לחוק המ ועצה לע נף ד  .ל ול )י יצור וש יווק(,
התשכ״ד963-ו.2
כ״ד בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
אהוד ברק
)חם -17ג(
שר החקלאות ופיתוח הכפר
----------------'
’ ס״ח התשנ״ד ,עט׳ .214
 2ס״ח התשכ״ד ,עט׳  ;12התשנ״ד ,עמי .49

מינוי נציגת שר התשתיות הלאומיות לחברה
וממלאי מקומה במועצה הארצית
לתכנון ולבניה

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה ,שיעורה
ומועדי תשלומה
לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב( ,התשנ״ג1992-
אני מודי ע בי בת וקף סמ כות י לפי סעיף
הסדר ים במש ק המדי נה )תיקו ני חקיק ה להש
תקציב( ,התשנ״ג ,'1992-ובה סכמת שר הא וצר,
תוספת לארנו נה ,שיע ורה ומו עדי תשל ומה לשנת
 2000שהטילה המועצה האזורית אפעל.

 11לחוק
גת יעדי
איש רתי
הכספים

העתק מהחל טת ה מוע צה ,שא ושר על י די בדבר הטלת
תוספת ארנונה  ,שיעורה ומועדי שילומה  ,הופקד במשרדי
המועצה ושם יוכל בל אדם לעיין בה.
ג׳ בכסלו התשס״א ) 30בנובמבר (2000
)חט (3-337

תוקף ה מינוי מ יום ר בטבת ה תשס״א

) 1בינואר

.(2001

בי בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
יחמ 7־ג(
----------------י ס״ח התשב״ה ,עט׳ .307

אברהם )בייגה( שוחט
שר התשתיות הלאומיות

העברת סמכויות
חיים דמון
שר הפנים

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  9לחוק ה דרכונים ,ה תשי״ב-
) '1952להל ן  -החוק ( ,אני מע ביר את סמ כויו תי לאירה
ודבלין ,ת״ז  ,310968516לענין סעיף  4לחוק.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה ,שיעורה
ומועדי תשלומה
לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי תקציב( ,התשנ״ג992-ו
אני מודי ע בי בת וקף סמ כות י לפי סעיף
הסדר ים במש ק המדי נה )תיקו ני חקיק ה להש
תקציב( ,התשנ״ג992-ו' ,וב הסכמת ש ר ה אוצר,
תוספת לארנו נה ,שיע ורה ומו עדי תשל ומה לשנת
 ,2000שהטילה המועצה המקומית קרית טבעון.

 11לחוק
גת יעדי
אי שרתי
הכספים

העתק מהחל טת ה מוע צה ,שא ושר על י די בדבר הטלת
תוספת ארנונה  ,שיעורה ומועדי שילומה  ,הופקד במשרדי
המועצה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בה.

ס״ה התשנ״ג ,עט׳ .10

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2בץ (2ו־48א)א( לחוק
התכנון והבניה ,התשב״ה ,'1965-אני ממנה את ירדנה
פלאוט לנציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבניה ואת ד״ר
יעקב מימרן ויורם רונדשטיין לממלאי מקומה.

לפי חוק הדרכונים ,התשי״ב1952-

י ס״ח התשנ״ג ,עט׳ .10

י״ד בכסלו התשס־א )וו בדצמבר (2000
)'חמ (3-337

לפי חוקיהתכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

חיים דמון
שר הפנים

כ״ב בחשון התשס״א ) 20בנובמבר (2000
)חמ 692־ג(

.

----------------י ס״ח התשי״ב ,עט׳  ;260התשמ״ז ,עט.40 ,

חיים רמון
שר הפנים

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ־ו1996-
אני מ ודיע בתוקף סמכותי לפי ס עיף )19א( לחוק
העסקת ע ובדים על ידי קב לני כוח אדם ,ה תשנ״ו996-ו'  ,כי
מיניתי את עוב ד משרד הע בודה וה רווחה  ,אבר הם נחמיאס,
ת״ז  ,0029875-2למפקח לענין החוק האמור.
תוקף המינוי מיום ו׳ בטבת התשס״א ) 1ביגואר (2001
ער לבי טול המ ינוי או ע ד למוע ד ש בו יחדל אב רהם נחמ יאס
לכהן במשרד העבודה והרווחה ,לפי המוקדם שבהם.
ט״ז בכסלו התשס״א ) 13בדצמבר (2000
)חט (3-3083

רענן בהן
שר העבודה והרווחה

ס״ח התשנ״ו ,עט׳ .201
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ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

הודעה על הנחת תכנית

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח957-ו

לפי הכללים למניעת ניגוד ענינים של שרים וסגני שרים

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  9ו לחו ק הני קוז
וההגנה מ פני שטפונ ות ,ה תשי״ת-ל95ו' ,ש תכנית נ יקוז
"הסד רת נתל דגני ם" ,ש החליטה ע ליה רשות ניק וז שורק
לביש  /הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקי ם ממנה
במשר די הרש ויות המק ומיות הנכ ללות בתח ום רשות
הניקוז.

בהתאם לסעיף 7ו) ג( לכלל ים׳ למ ניעת ני גוד ענינ ים של
שרים וסג ני שרים ' ,אני מו דיע ,כי בתו קף סמכו תי לפי סעיף
7ו) א( ו־) ב( לכלל ים האמו רים ,מיני תי לתקו פת כהו נה של
שנתיים  ,שתח יל תה בי ום ר בטב ת התשס״א ) 1בינוא ר ,(2001
ועדה למתן היתרים בהרכב כדלקמן:
השופט )בדימוס( שלום ברנר  -יושב ראש
פרופ־ גבריאלה שלו  -חברה

התנגד ות על פי החו ק האמ ור נית ן להג יש לרש ות ניקוז
שורק לביש ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז שורק לכיש,
אזור התעש יה באר טוביה ,מועצה אזור ית באר
5ו.838

ד״ר אביגדור קלגסבלד ,עורך דין  -חבר
טוביה

כ״ד בתשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
אהוד ברק
יחמ י_7ג(
ראש הממשלה וממלא מקום
שר החקלאות ופיתוח הכפר
----------------י ס״ח התשי״ח ,עט׳ .4
 2ק״ת התשנ״ז ,עט ,ווו.

אליעזר גולדברג
מבקר המדינה

י״פ התשס״א ,עט׳ .462

הודעה על מינוי באת כוח הנציבה בועדת
השחרורים
לפי חוק העונשין ,התשל־ז1977-

מינוי מנהל
לפי תקנות שירותי תיירות )סוכנויות( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי תקנ ה ו לתק נות שירותי תיירות
)סוכנוי ות( ,התשס״א ,'2000-אני ממ נה את אהו בה גנ ור ,ת״ז
ו45ו 00820וח יה זינג ר ,ת״ ז  ,000919316כל א הת מה ן ,ל מנהל
לענין התקנות הא מורות מיום ו׳ בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר
.(2000
ג׳ בכסלו התשס״א ) 30בנובמבר (2000
)חט (3-1894
----------------י ק״ת התשס״א ,עט׳ .70

חי בכסלו התשס״א ) 5בדצמבר (2000
>חמ (3-1238

אני מ ודיע ה כי בת וקף סמ כות י לפי ס עיף )50א^ לחוק
כוחי בו עדת
לבאת
העונשין  ,התשל״ז ,'1977-מי ניתי
השחרורים את רב כלאי ורד קאופמן.
י״ד בחשון התשס״א ) 12בנובמבר (2000
)חט (3-101
אורית אדאטו ,רב גונדר
נציבת בתי הסוהר
ס-ח התשל״ז ,עט׳ .226

אמנון ליפקין שחק
שר התיירות

הודעה על מינוי ממונה בבנק ישראל
לפי חוק חופש המידע ,התשנ״ח998-ו

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
בועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה
ולראש הממשלה
לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[,
התשב״ט1969-
מודיע ים ב זה ,ל פי סעיף )25ה( ל חוק הבחי רות ל כנסת
ולראש ה ממשלה ]נ וסח מש ולב[ ,ה תשכ״ט ,'1969-כי בא
כוחה ש ל סיעת האיחו ד ה לאומי  -ישרא ל ביתנ ו בועדת
הב חירות המרכזי ת לכנ סת ה שש עשר ה וממלא מקומו הם
אלה:
בא כוח הסיעה :בנימין אלון ,ד״נ מזרח בנימין ,בית אל
.90631
ממלא מקומו :יורי שטרן ,רח־ שמעוני  ,46/1ירושלים
.92633
כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
)חט (3-16

אני מודי ע כי בת וקף סמ כות י לפי סעיף  3לחו ק חופש
המידע ,התשנ״ח998-ו' )ל הלן  -החוק ( ,מיניתי את דניאל
ירי ב ,ת״ז  ,06916036-4לממו נה על העמדת מי דע לרשות
הציבור  ,על ט יפול בבקש ות לקב לת מידע ועל י ישו ם הוראות
החוק ,במקומו של גבריאל פישמן.2
תוקף ה מינוי

מיו ם ו׳

בכסלו ה תשס״א

) 3בדצמבר

.( 2000

ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
עודד חצרוני
)חט (3-2956
מנהל בכיר בנק ישראל
----------------י ס״ח התשנ״ח ,עמ׳ .226
 2י״פ התש״ם ,עמי .70

אברזה על אזור נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסת חדש[,
התשמ״ה1985-

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

ס־ח התשכ״ט ,עט׳ .103

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  18לפק ודת מח לות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה ,'1985-אני מכריז על הקיבוץ
’ ס״ח התשמ״ה ,עט׳ .84

ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ד בכסלו התשנז״א21.12.2000 ,

959

כברי ב מועצה אזורי ת מטה אשר ,כאזו ר נגוע הואיל ו מצויה
בו מחלת הניוקסל.
כ׳ בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר (2000
>חמ 26י־ג<

הודעה בדבר העלות׳ הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן.לציבור

j

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות ,התשנ״ג1993-
• עודד ניר
מנהל השירותים הוטרינריים

אכרזה על אזור נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה985-ו
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  18לפק ודת מח לות בעלי
חיים ]נ וסח חד ש[ ,הת שמ״ה985-ו' ,א ני מכריז על ה מושב
אבן מ נחם ב מועצה א זורית מעלה יוסף ' ,כאזור נ גוע ה ואיל
ומצויה בו מחלת הניוקסל.

לפי ס עיף )5א( לחוק הסד רת הלווא ות חוץ ־בנקא יות,
התשנ״ג ,'1993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכו ללת
הממוצע ת לאשר אי לא צ מוד הנ יתן ל ציב ור בחוד ש ספטמבר
 2000היה  13.04אחוזים.
כ״ה בח שון הת שס״א ) 23בנובמב ר (2000
)חט (3-2468
דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
בנק ישראל
ס״ח התשנ״ג ,עט׳ .174

כ״ב בכסלו התשס״א ) 9ו בדצמבר (2000
>חמ *2י ־ג(
---------------- 1ס״ח התשמ״ה ,עט׳ .84

עודד ניר
מנהל השירותים הוטרינריים

לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת

הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם

עורכי

הדין ,התש כ״א 961-ו

אני מודי ע בזה ,בהתא ם לסעי פים )69אץ (6ו־ 72לחוק
לשכת עו רכי הד ין ,הת שכ״א961 -וי ,כי בית ה דין המש מעתי
המח וזי ש ל לשכת עורכ י הד ין בת ל אביב בשבת ו ב יום כ״ד
בתשרי התשס״א ) 24בספטמב ר  ,(2000בתי ק בד״ מ ,156/98
החל יט להט יל על עורך הדין עמ יר גשר י ,ת־ז ,054690847
ריש יון מס׳  ,11168עונש של השע יה מעיס וק במק צוע עריכת
הדין לתקופה של  4חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ה׳ בתשרי התשס״א ) 4באוקטובר
 (2000עד יום י״א בשבט התשס״א ) 4בפברואר .(2001
כ״ב בחשון התשס״א ) 20בנובמבר (2000
)חמ 4י־ג(
סמואל שמואל
סגן ראש לשכת עורכי הדין
----------------י ס״ח התשכ״א ,עמי .178

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
אני מודי ע בזה ,בהתא ם לסעי פים )69אץ (6ו־ 72לחוק
לשכת עו רכי הד ין ,הת שכ״א 1961-י ,כי בית ה דין המש מעתי
המח וזי ש ל לשכת עורכ י הד ין בת ל אביב בשבת ו ב יום כ״ה
בתשרי התשס״א ) 24באוקטוב ר  ,(2000בתי ק בד״ מ ,110/96
 ,136/98 , 135/97החלי ט להט יל על עורך הד ין רונ י מזרחי
)שח ר( ,ת״ז  ,54977640רי שיון מס ׳  ,11535עונש של השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
תוקף ה השעיה מיו ם ל׳ בתשרי ה תשס״א ) 29באוקטובר
 (2000ועד לסיום ההליכים בתיק.
כ״ב בחשון התשס״א ) 20בנובמבר (2000

אני מודיע ,לפי סעיף  12לחוק הנפט ,התשי״ב,'1952-
על פקיעתו של ההיתר המוקדם /!72״ראש העין צפון־ ביום
ז׳ בכסלו התשס״א ) 4בדצמבר .(2000
ז׳ בכסלו התשס״א ) 4בדצמבר (2000
)חט (3-629

יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט

ס״ח התשי־ב ,ענד .322

הודעה בדבר פקיעתה של זבות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
אני מודיע ,לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי״ב1952-ו,
על פקיעתו של הרישיון ו/30״אילת" 2ביום ג׳ בכסלו
התשס״א ) 30בנובמבר .(2000
ג׳ בכסלו התשס״א ) 30בנובמבר (2000
)חט (3-629

יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט

’ ס״ח התשי״ב ,עט׳ .332
 2י־פ התשס״א ,עט׳ .407

הודעה בדבר עדכון המחיר המרבי לגפ״ט
בשער בז״ן
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי
לגפ״ט בשער בז״ן( ,התש״2000-0
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  4לצו פיק וח על מחירי
מצרכים ושירו תים ) מחיר מ רבי ל גפ״ט ב שער בדן( ,התש״ס-
) '2000להל ן  -הצו(  ,א ני מו דיע כי החל בי ום ד ׳ בכסלו
התשס״א ) 1בדצמב ר  (2000המ חיר ה מרבי ל גפ״ט ב שער בזץ
הוא  1,430.53שקלים חדשים לטון.

>חמ ~94ג(
---------------- 1ס״ח התשכ״א ,עמי .178

י ק־ת התש״ם ,עט׳ .354
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ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

סמואל שמואל
סגן ראש לשכת עורכי הדין

בשקלים חדשים

ממהיר זה יש לנכו ת את הת שלו ם בגין ני פוק הגפ״ט
באמור בסעיף ג לצו.
בי בכס לו התש ס״א ) 29בנובמב ר (2000
)חט (3—2152
יעקב אפרתי
המנהל הכללי של משרד התשתיות
הלאומיות ומנהל מינהל הדלק

זפת  ,80/100ט״מ

847.61
764.72

זפת ה״ב ,ט״מ

המח ירים של יתר מו צרי ה נפט שנ קבעו בצ ווים כפי
שתוקנו בהודעות קודמות ,יישארו בתוקפם בלא שינוי.
ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
)חמ 52י2־ג(

הודעה בדבר עדבון מחירים מרביים
למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים
למוצרי נפט( ,התשנ־ז 1996-וצו יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט
בשער בדן( ,התשנ־ג992-ו
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  2לצו פיק וח על מחירי
מצרכים ושירות ים )מחי רים מרב יים למוצ רי נפט( ,התשנ״ו-
996ו' ,ו סעיף  2לצו יציב ות מחירי ם במצרכ ים ובשי רותים
)הורא ת שעה ( )מ חירים מ רביים ל מוצרי נפ ט בשע ר בדן(,
התשנ״ג)21992-להלן  -ה צווים ( ,א ני קובע כי ה חל ביום ד׳
בכסלו התשס״א ) 1בדצמב ר  (2000ה מחירים ה מרביים של
מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק א׳ :מחירי מוצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים
בנזין
בנזין נטול עופרת
 96אוקטן  95אוקטן
א .מחיר לליטר בתחנה
)כולל  17%מע־מ(

4.14

4.14

ב .מחיר לליטר בתחנה באילת

3.55

3.55

חלק ב׳ :מחירים מרביים למוצרי נפט
)אינם כוללים בלו(

בשער בז״ן
בשקלים חדשים

גפ״מ כחומר זינה ,ט״מ

1231.72

בנזין  96אוקטן ,ק״ל

971.92

בנזין  91נטול עופרת ,ק״ל
בנזין  95נטול עופרת ,ק״ל
דס״ל )קרוסין ,נפט( במכליות ,ק״ל

936.60
971.96
1150.42

דס״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

1156.43

דס״ל)קרוסין ,נפט( בהזרמה ,ט״מ

1440.14

סולר לתחבורה במכליות ,ק״ל

1200.93

סולר לתחבורה בהזרמה ,ק״ל

1208.91

דלק להסקה במכליות 0.2% ,גופרית ,ק״ל

1176.70

מזוט קל במכליות ,ק״ל

841.77

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ
מזוט  2.0% ,1500גופרית ,ט״מ

870.74
764.72

מזוט  2.0% ,4000גופרית ,ט״מ

724.94

' ק״ת התשנ״ו ,עט׳  ;439התשניז ,עט׳ .309
 2ק״ת התשנ״ג ,עט׳  ;262התשנ״ה ,עמ׳ .1310
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

יעקב אפרתי
 .המנהל הכללי של משרד
התשתיות הלאומיות ומנהל
מינהל הדלק

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני
מודיעה ,כי מכון התקנים הישראלי ,קבע ,בתוקף סמכויותיו
לפי סעיף )6א( לחוק האמור תקנים ישראליים אלה:
ת״י  823חל ק  - 5שיטו ת בדיקה למוצרי טקסטיל  :קביעת
שינוי המידות  -ה כנה ,סי מון ומדידה של דו גמות בד
ולבוש ,מדצמבר  2000בא במקום המ הדורה ממרס
:1983
ת״י  868חל ק  - 3ש יטות ב דיקה של גומ י :גומי מ גופר או
תרמופלסטי  -קבי עת התכונ ות מאמ ץ  -עיבור במתיחה
מדצמבר  2000בא במקום המהדורה מנובמבר ;1979
ת״י  - 1029בדיקות לא הרסניו ת  -בדי קה בעז רת חודר -
עקרונות כלליים ,מאוקטובר :2000
ודי  1225חל ק  - 2.4חוקת מבני פלדה  :הגנה מפני שיתוף -
סוגי משטחים והכנת משטחים ,מדצמבר ;2000
ת״י  4068חלק  - 2חלונות ותריסים מותקנים באתר :חלונות
ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים ,מאוקטובר  ,2000בא
במקום המהדורה מפברואר ;1997
ת״י  4571חלק ו  -מכל י דלק תת קרקע יים בעל י דופן
כפולה :ייצור והגנה קתודית ,מדצמבר .2000
ו׳ בטב ת התש ס״א ) 1בדצמב ר (2000
>חמ (3-96

זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
ס״ח התשי״ג ,עט׳  ;30התשי״ח ,עמי  ;2התשל״ט ,עט׳

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף  0)6לחוק ה תקנים ,ה תשי״ג 953-ו’ ,א ני
מודיעה כי מכון התקני ם הישראל י שינה בתוקף סמ כויותיו
לפי סעיף )6א( לחוק האמור תקן ישראלי זה:
ת־י  23חלק  - 4מכללי דלתות׳ עץ :דלתות סובבות מעץ
מקשי ,תיקון טעות מדצמבר  2000למהדורה מנובמבר
 1989ולגליונות התיקון ממאי  1992וממרס ;1997
י ס״ח התשי״ג ,עט׳  ;30התשל״ט ,עט׳ .34
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הודעה בדבר חילוט טובין ,

ת״י 8ו 8חל ק  - sחיתולים :חיתולים ח ד־פעמיים למבוגרים,
גליון תי קון מ ספר ו מדצמבר  2000למה דורה ממאי
•
;1997
ת״י 099ו  -זיג וג תלו נות וד לתות בבגי נים ,גל יון תיק ון מספר
 2מדצמב ר  2000למהדורה מאוקטוב ר  981ו וגל יון התי קון
•
מנובמבר ;1983
ת״י  1752חלק ו  -מערכו ת לאיטו ם גגו ת שטוחי ם מבטון:
התשת ית לאי טום ,ג ליון תיק ון מספר  1מדצמב ר 2000
למהדורה מדצמבר .1998
ד בטבת התשס״א )ו בדצמבר (2000
>חמ 0-96

זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר תוצאות בחירות מיוחדות לראשות
המועצה המקומית להבים
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה975-ו
לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקו מיות
בהתאם
)בחירות ( ,התשכ״ה , ’1965-ולסעי ף )7בץו( ל חוק ה רשויות
המקומיו ת )בחירת ר אש הרשו ת וסגנ יו ו כהונתם(  ,התשל״ה-
 ,21975נמסרת בזה הודע ה על תו צאו ת הבחי רות המיוחד ות
לראשות ■המועצה המקומית להבים.
לקראת הבחירות המיוחדות שקוימו ביום ט' בחשון
התשס״א ) 7בנובמבר .(2000
.1
.2

אריה הבט

.3

אליהו לוי

.4

ראובן קרוב

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1,713

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

24

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
הקולות
במספרים
שם המועמד
שלמה ארבלי
אריה הכט
אליהו לוי
ראובן קויוב

מס׳ התיק.62/00/0099-2 :
.2
תיאור הטובין :רכב מסוג דייהו פרינס מס׳  446343מם׳
■ שלדה .KLAEM1981SB285852
בעל הטובי ן :שלמ ה פוסן  ,דרב ון אנגלי מס׳ .016392904
מקום האחסנה :ממ״ן לוד.
ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
)חמי (3-964

מוטי איילון
מנהל המכס ומע״ט
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עט׳ .624
ע״ר  ,1939תוס׳  ,2עמי  ;1201ק״ת התשי״ט ,עט׳ ו.54

0
55
1,373
285

ו .מם׳ התיק.0400/2079/4 :
תיאור ה טובין 10 :קר טונים של סי גריות ו־ ו 6חפיסות
בודדות של סיגריות  VICEROY, 4שקיות ה מכילות
•
חומר הדברה .EVISELT
בעל הטובין :זינה מוסה ,דרבון פלסטיני מס׳ .0711963
מקום האחסנה  :מ חסן ממ ץ ,נ מל תע ופה ב ן גוריון )להלן
 נתב״ג(..2

מס׳ התיק.0400/5014/8 :
 1490תקליטורים ' מזוייפים
תיאור הטובין:
לפלייסטיישן.
.
בעל הטובין :אלמוני.
מקום האחסנה :מחסן ממץ ,נתב״ג.

.3

מס׳ התיק.0400/4117/0 :
תיאור הטובין 5 :קרטונים של סיגריות 444 ,מטפחות אף,
 60כיפות רקומות  5 ,זוגות נעליים  20 ,מכנס י כותנה
ארוכים 25 ,תחתונים  27 ,חזיות 9 ,ו שמלו ת ,וו חליפ ות
 2חלקים לנשים  10 ,קו פסא ות המכיל ות כל אח ת 60
טבליות  PIRACETA, 8קופ סאו ת המכילו ת כל אחת
 100טבליו ת  NO SPA, 94חפיסות כדורים

באחוזים
* 0%
3.2%
80.2%
16.6%

שנבחר לראש הרשות:

לוי
אליהו
)שם משפתה( )השם הפרטי(
כ״ב בתשון התשס״א ) 20בנובמבר (2000
מרגלית אשכנזי
>תמ (3-2150
פקידת הבחירות למועצה המקומית
להבים
----------------י ס״ת התשכ״ה ,עט■ .248
 2ס״ח התשל״ה ,עט׳ .211
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.1

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

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

שמו של המועמד

מס׳ התיק.62/00/0081 —0 :
תיאור ה טובין 4 :קר טונים של סיגר יות מסוג קנט
שנתפסו על ידי המשטרה ב־.19.3.2000
בעל הטובין :אלמוני.
מקום האחסנה :ממ״ן לוד.

אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  9לפקוד ת היבו א והיצוא
]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
האמורה ,מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא,
׳:21939
1,737

ב.

אני מ ודיע ,בהתאם ל סעיף  9לפקוד ת היבו א והיצוא
]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

הודעה בדבר חילוט טובין

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
שלמה ארבלי

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

.CITRAMONCUM.
בעל הטובין :שימונוב מיכאל ,דרכון אוזבקיסטני מס׳
•CE0996096
מקום האחסנה :מחסן ממ״ן ,נתב״ג.
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

.4

מם׳ התיק.0400/4977/7 :
 40קרטונים של סיגריות
תיאור הטובין:

’ .ROTHMANS
גאריס

אלאמש,

בעל הטובין:
.0545926
מקום האחסנה :מחסן ממ״ן ,נתבי׳ג.

דרכון

פלסטיני

מס׳

כ״ח בחשון התשס״א ) 26בנובמבר (2000
)תמ 964־ג(
מוטי איולון
מנהל המכס ומע״מ
---------------- 1דיני מדינת ישראל ,נוסת חדש  ,52עבר .624
 2ע״ר  ,1959תוס׳  ,2עמי  ;1201ק״ת התשי״ט ,עמ׳ .541

הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג1975-
בהתאם לסעיף )22א( לח וק זבות מטפח ים של זני
צמחים ,התשל״ג ,'1975-אני מודיע כי החלטתי להע ביר
למוע צה לזכו יות מטפ חים את הבק שות לריש ום זכות
מטפחים המפורטות להלן:
מם׳ בקשה 5254/00 :עד מס׳ .5255/00
שם המבקש :פירות ומשתלות בן דור בע״מ ,יסוד המעלה.
תאריך הבקשה.19.11.2000 :
שם המטפח :יוסף בן דור.
שם הגידול :שזיף יפני.
מס׳ בקשה.5254/00 :
השם המוצע לזן :פורפרה.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי גדול ,קליפה בצבע בחול כהה,
ציפה בצבע צהוב ,מועד הבשלה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מם׳ בקשה.5255/00 :
השם המוצע לזן :ארלמון.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי בגודל בינוני ,קליפה בצבע צהוב־
כתום ,ציפה בצבע צהוב ,מועד הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תבונותיו של הזן.
.

מס׳ בקשה.5256/00 :
תאריך הבקשה.19.11.2000 :
שם המבקש :פירות ומשתלות בן דור בע׳׳מ ,יסוד המעלה.
שם המטפח :יוסף בן דור.
שם הגידול :משמש.
השם המוצע לזן :פז.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי גדול ,קליפה וציפה בצבע כתום,
מועד הנבה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מס׳ בקשה.5257/00 :
תאריך הבקשה.19.11.2000 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד
החקלאות ,ת״ד  ,6בית דגן.
’ ס״ח התשל״ג ,עט׳  ;272התשמ״ד ,עט׳  ;25התשנ״ו ,עט׳
.92
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

שם המטפח :זהרה יניב ,דן שפרמן.
שם הגידול :מנתור.
השם המוצע לזן :סיגל.
תי אור הזן ו תכונו תיו :צמח זקוף ב גובה של כ־64-85ו ס״ מ,
פרחים בודדים ,פוריים ,עלה כותרת בצבע אדום סגול

.RHS 62AB
יי חוד הזן  :הפ קת שמ ן בשי עור של  29.1-25.6אחוז ים ,חומצה
לינולנית בשיעור של  55.8-51.4אחוזים.
מס׳ בקשה.5258/00 :
תאריך הבקשה.19.11.2000 :
שם ה מבקש :מי נהל ה מחקר החק לאי ,מ רכז וו לקני ,מ שרד
החקלאות ,ת״ד  ,6בית דגן.
שם המטפח :דן שפרמן ,זהרה יניב,
שם הגידול :מנתור.
השם המוצע לזן :ליאורה.
תי אור הזן ו תכונו תיו :צמח זקוף ב גובה של כ־  152-81ס״מ,
פרחים בודדים ,פוריים ,עלה כותרת בצבע אדום סגול

.RHS 62AB
יי חוד הזן  :הפ קת שמ ן בשי עור של  28.9-24.7אחוז ים ,חומצה
לינולנית בשיעור של  56.18-50.4אחוזים.
בקשה מס׳  5259/00עד מס׳ .5242/00
שם ה מבקש :מי נהל ה מחקר החק לאי ,מ רכז וו לקני ,מ שרד
החקלאות ,ת״ד  ,6בית דגן.
תאריך הבקשה.19.11.2000 :
שם המ טפח :עלי זה ורדי ,פ׳ שפ יגל ־רוי ,א .אלח נטי ,אה ובה
פרידמן־שני ,חנה נוימן.
שם הגידול :קלמנטינה.
מס׳ בקשה.5259/00 :
השם המוצע לזן :נורה.
תיאור הזן ותכונותי ו :פרי קצר בקו טר בינוני־ג דול ,קליפה
וציפה בצבע כתום ,מועד הבשלה מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מס־ בקשה.5240/00 :
השם המוצע לזן :דיתי.
תיאור ה זן ותכ ונותיו :פרי באורך קצר־ בינוני ,בקו טר ב ינוני,
קליפה וציפה בצבע כתום ,מועד הבשלה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מס׳ בקשה.5241/00 :
השם המוצע לזן :מוריה.
תיאור ה זן ותכ ונותיו :פרי באורך קצר־ בינוני ,בקו טר ב ינוני,
קליפה וציפה בצבע כתום ,מועד הבשלה מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תבונותיו של הזן.
מס׳ בקשה.5242/00 :
השם המוצע לזן :קדם.
תיאור ה זן ותכ ונותיו :פרי בא ורך בינוני ,בקו טר ב ינוני,
קליפ ה בצבע כתום  ,ציפ ה בצב ע כתום בהיר  ,מועד
הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מס׳ בקשה.5245/00 :
תאריך הבקשה.21.11.2000 :
שם המבקש :ג׳רמיקופא ס״א ,צרפת ,על ידי דר׳ ר .כהן
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ושות׳ ,ת״ד  ,4060תל אביב.
שם המטפח :ג׳רמיקופא ס״א ,צרפת.
שם הגידול :תפוח אדמה.
השם המוצע לזן :ג׳ולייט.
תיאור הזן ותכונותיו :אנטוציאן על נבט אור בצבע אדום-
סגול ,פקעת ארוכה ,קליפה וציפה בצבע צהוב.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
אי בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
שלום ברלןנד
רשם זכות מטפחים

>חמ (3-235

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ז
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת I Iתבניות מיתאר מקומיות
ן
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי ב משרדי
לתכנון ולבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
) (1״תפנית מיתאר מקומית מס׳ 5686״ ,שינוי לתכנית .62

הודעה בדבר הצגת לוח זבויוף
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
|
התשכ״ט969-ו
אנ י מודיע כי ל וח הזכוי ות ל גוש רישומ ן מס5586 ,
נחשוני ם )חר בת מוס מר( ה וצג ה יום לעי ון למש ך שלושים
יום בלש כת פקי ד הסד ר מקרקעין  ,אזו ר הסד ר( תל אביב
ו המרכז  ,שד׳ שאו ל המלך ו) 4בי ת ה דר דפנה ( ,ת ל אביב
בלש כת הממו נה על מח וז המר כז וב מוע צה אזור ית חבל
מודיעין שוהם.
א׳ בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
איה פישר ן
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב( והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין ]נוסח חדש[,
|
התשכ״ט1969-
"
הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳
 5076ו /טבריה ,נפת כ נרת ,הוצג היום ל משך שלושים יום
לעיו ן בלשב ת פקי ר הסד ר המקרקעין  ,אזו ר הסד ר כ^רת  ,בנין
לב העס קים ,רח׳ המל אכה 6ו ,נצ רת עילית  ,בעירי ית טב ריה
ובמיגהל נפת כנרת ,בית הממשלה ,נצרת עילית.
ב' בחשון התשס״א ) 31באוקטובר (2000
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר כנרת

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו
נמסר ת ב זה הודעה בי לו חות הזכוי ות ש ל גושי
הרי שום מס׳  39570 , 59568אופק ים ה וצגו ביום י ״ד בכסלו
התשס״א )וו בדצמבר  (2000למשך שלו שים יום לעיון
׳בלשכ ת פק יד הסדר המקר קעין אזור הסדר הדרו ם ,שד ׳ (יצחק
רגר זו ,באר שבע ,ה ממונה על מחוז ה דרום ,שד׳ הנש יאים
באר שבע ,ובעיריית אופקים.
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
דניאל אוסטר
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום
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השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,שב׳ כרם
אברהם ,רח׳ יונה  - 21גוש  ,50081חלקה ו.5
עיקזן י הו ראות ה תכנית :א( שינוי י יעוד שט ח מאזור
מגווןם  5לאזור מגורי ם מיוח ד; ב( קביע ת בינוי לתוספת
קומת מרתף ,לשם ה רחבת י חידת ד יור קיימת בקומה
שמעליה; ג( קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות א-ג,
לשם הר חבת יח ״ז־ קי ימו ת; ד( קב יעת בי נוי לת וספת
בקומה
יח״ד קיימות
הרחבת
עליונה ,לשם
קומה
שמתחתיה ; ה( ק ביעת קווי בנין ח דשי ם לתוספות
הבני ון; כאמו ר; ו( הגדלת שטחי הבנ יה המרב יים בשטח
י
החלקה מ־  451מ״ר ל־ 709מ״ר.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6819״ ,שינוי לתכנית
.4002
השטח ים הכלולי ם בתכנית ומקומם  :ירושלי ם ,אזור
תעשיה תלפיו ת ,השט ח שב ין רח ׳ הרכ בת לרח׳ האומן,
השטח שבין קואורד ינטות אורך  170.245-170.225לבין
קואו רדןינטות רוחב  ;128.170-128.155גו ש  ,50128ח״ח
 ;21גוש  ,50129חלקות .15 ,14
עיקר י הו ראות ה תכנית :א( שינוי י יעוד שט ח משטח
צי בורי פ תוח לדר ך חדשה ולשט ח לטי פול נ ופי; ב(
קביעת תנאים למת ן היתר י בניה ; ג( קביעת הוראות
בגין גדרות להריסה.
)" (5תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6890״ ,שינוי לתכניות 62
ו־.2286
השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :ירו שלים ,שב ׳ גונן,
רח׳ ר בנו! ג רשום  - 55גו ש  ,50175חלקו ת  ,85 , 40ח״ח
.84
עיקר י הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד השט ח משטח
ציבורי פתוח לשטח מגורים  ;5ב( ק ביעת ב ינוי ב עבור
הרחב ות די ור ,בה תאם לקיים בשטח; ג( קב יעת קו וי בנין
מרביים כאמור; ד( ק ביעת ש טתי הבניה המרביים
לה רחבות | דיור ל־ 55.87מ״ר; ה( קבי עת הור אות בינוי
ותנא ים למתן היתר בני ה; ו( קביעת הורא ות בגין
הריסת גדרות; ז( איחוד חלקות.
) (4״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7177״ ,שינוי לתכנית
042ו• .
המט חים דכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,שב׳ בית
וגן ,ר ח׳ ה רב ע וזיאל  ,74השט ח שבין קואור דינטו ת אורך
 167.875-167.800לבי ן קואורדינטו ת רוח ב  150.525
 ;150.575גוש  ,50541חלקה .69

ילקוט הפרסומים  ,494sכ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עור שטח מאזור
מגורים ו לאז ור מגורים  ;2ב( קביעת תוספת בניה
בקומה ג' לש ם הרח בת יחי דת דיו ר קי ימת באותה
קומ ה ,ותו ספת קומה ע ליונה ל בנין לשם הרח בת שתי
יחיד ות דיו ר ק יימות בקו מה שמת חתיה; ג ( קבי עת קווי
בנין חדשים לת וספות ה בניה כ אמור; ד( הגדלת מספר
הק ומות ה מרבי מ־ 4ק ומות ל ־ 5קומ ות מע ל קו מת חניה
ומחסנ ים; ה( קביעת שטח בניה מרבי לתו ספת הבניה
ל־0ו 85.מ״ר ; ו( קב יעת הו ראות בי נוי ות נאי ם למתן
היתרי בניה בשטח.
) (5״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7379״ ,שינוי' לתכנית
.1138
הש טחים הכלולים בתכנית ו מקומם; ירושלים ,שב׳ תל
ארזה ,רח׳ ירמיהו  ,10השט ח שבין קואור דינטו ת אורך
70.415-170.370ו לב ין קואורדינט ות רו חב  133.390
 ;133.460גוש  ,30079חלקה .109
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד אזור מגורים 3
לאזו ר מגורי ם מיוח ד; ב( קבי עת בינו י לתוספ ת קומה
עליונ ה לשם ה רחבות יח״ד ק יימו ת במפלס  ;+9.60ג(
קב יעת קוו י בנין חדשים ל תוספות הבני ה כאמ ור; ד(
הג דלת מ ספר קו מות מ רבי מ־ 4ק ומות ל ־ 5ק ומות; ה(
הג דלת זכוי ות בנ יה מרבי ות בש טח וקבי עתן ל־898.215
מ״ר;  0קבי עת הור אות בינ וי וקב יעת תנא ים למתן
היתר בניה בשטח.
כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,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 תכנית ,וכן כל ה זכא י ל כך ע ל פי ס עיף ססז לחוק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
שלומציון
לתכנ ון ולבניה מחוז ירושלי ם ,רח׳
המחוזית
המלכה  ,1ירושלי ם  ,91010טל ׳  .02-6290222העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
ירושלים ,כיכר ספרא ו ,ירושלים ,טל׳ .02-6296811
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 ירושלים

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

התכנון

) (1״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 4483״ ,שינוי לתכנית
.1035
השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,שב׳ עיר
גנים ,רח׳ הנורית  - 19גו ש  ,30439חלקו ת  ,53 , 8ח״ח
.45
עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח מאזור
מגורים  5לא זור מסח רי; ב( קביעת בי נוי לתו ספת אגף
מערבי ודרומ י לבני ן הקיים בחלקה  8בגו ש  30439לשם
הרחב ת החנ ויות ה קיי מות בו; ג( ק ביעת קוו י בגין
לתוספ ת הבני ה כאמ ור; ר( קב יעת גוב ה הבני ה המרבי
לתוספת כאמור; ה( ק ביעת ש טחי הבניה המרביים
ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

בשט ח מג רש חד ש מס׳ 1
מ״ר שטחי ם המהווי ם
שטח ל חני ה ציבורית
הוראו ת בגין הריסת א י
הציבו ריים ,כאמ ור; ח(
הבעלים.

ל ־  338.71מ״ר מתוכ ם 316.71
שימושי ם עיקר יים;  0קביעת
והוראות לביצועו ; ז( ק ביעת
התנוע ה ו ביצוע מקומו ת החניה
איחוד חלקות  -לא בה סכמת

הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 15.10.1999ובילקוט הפרסומים  ,4809התש״ס ,עמי .181
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 4986״ ,שינוי לתכניות 1420
ו־.1424
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים ,שב׳
גבעת ה מבתר  ,רח ' ששת ה ימים ,36 .השט ח שבין
קואורדינטות  134.600-134.550מזר ח לבי ן  172.000
 172.075צפ ון; גו ש  ,30657חלק ה .40
עיקרי הוראות התכנ ית :א( הג דלת מספר יחידות הדיור
משתי יחידות דיור לארבע יחידות דיור בהתאם לקיים
בשטח וקביעת בינו י להפיכ ת שטח מחסנים בקומת
המר תף לשטח למגורי ם לש ם חלוקה מחרש של שטח
המ גורים ל־ 4יחיד ות דיו ר; ב( הגד לת אחו זי הבניה
המ רביים מ־ 50%ל ־ 77%בש טח הח לקה הנ ״ל תוך
קב יעת שט חי הבניה המרבי ים בח לקה ל־ 636.74מ ״ר; ג(
הגדלת מס פר הקומו ת המרב י בחזי ת הצפונ ית של הבנין
מ־ 2ק ומות ל ־ 3קומות ; ד( קביעת קווי בני ן מרביים
לתוספ ת הבניה כאמור ; ה ( קביעת הוראו ת בינוי
ותנאי ם למת ן היתר י בני ה בשטח.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 22.9.1998ובילקוט הפרסומי ם  ,4673הת שנ״ח ,ענד
.4810
) (3״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6077״ ,שינוי לתכניות ,3902
 3276ו־.1358
השטח ים הכלולי ם בתכנית ומקומם  :ירושלי ם,
170.925-170.875
אורך
קואורדינטות
שבין
קואו רדינטות רוחב  ;133.200-133.125גו ש ,30085
 ;32 , 31גבול ות התכני ת :בצפו ן  -רח׳ הבוכרים,
 -רח׳ יחזקאל ,בדרו ם  -רח׳ ישא ברכה.

השטח
לבין
חלקות
במזרח

עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח מאזור
מגורים  3מיוח ד לאזו ר מ גורים מ יוחד; ב ( שינו י ייעוד
שטח ד רך קיימ ת או מ אושרת ל אזו ר מגור ים מ יוחד
ולאזור מגורים  3מיו חד; ג( קביעת בינוי לבנ יית בנין
חדש ב חלקה  31ב ן  5קו מות מ על קו מת ח ניה לשם
יצירת  12יח״ ד חדשו ת ו קומת מ סחר; ד ( קביע ת קווי
בנין חדשים לבניה כא מור; ה( הגדלת שטחי הבניה
בשטח חלקה  31ו קביעתו ל ־,948.4ו מ״ ר; ו( קב יעת
הו ראות ב ינוי וקביעת תנאים להיתר בניה ב שטח; ז(
קביע ת הורא ות בגין מבנה/גדרות להרי סה ובגי ן עצים
לע קירה; ח( ביטו ל שטח עם זכו ת מעבר לצ יבור; ט(
ביטול חזית מ סחרית בחלקה  31וקביע ת חזי ת מסחרית
חדשה במקומה באותה חלקה.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 31.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4826התש״ס ,עט׳
.1463
> (4״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6234״ ,שינוי לתכנית .62
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים ,שכי
רחביה ,רח׳ אלפסי  - 32גוש  ,30025חלקה .61
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עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורי ם מיוח ד; ב( קביע ת בינוי לתוספת
קומה ,לשם תוספת  2יח״ ד חדש ות; ג( קב יעת קוו י בנין
חדשי ם לתוס פות הבניה ,כאמור; ד( הגדל ת שטחי
הב ניה המרב יים מ־ 780נד ר ל־ ו,04ו מ״ ר; ה( הג דלת
מס פר הקו מות המרבי מ־ג קומ ות ל־ 4קומו ת ע ם נסיגה
בחזית דר ומית ,מ על קו מת מר תף ח לקית; ו( קביעת
הו ראות ב ינוי וקביעת תנאים להיתר בניה ב שטח; ז(
קביעת הוראו ת בגי ן ביצו ע חני ה פרטית בתחום
המג רש ,בגי ן עצ ים לש ימור ,בג ין גד ר להר יסה ועץ
לעקירה.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
999ו0.ו 8.ובילקוט הפרסומי ם  ,4789הת שנ״ט ,עט׳
.4950
) (5״תבנית מיתאר מקומית מם6418 ,״ ,שינוי לתכנית
.2644
הש טחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :ירוש לים ,שב 
רמות ,רח־ מ שעול הרותם  7ו ,השטח שב ין קו אורדי נטות
אורך 68.440ו68.480-ו לב ין קואורדינט ות רו חב 35.225ו—
35.265ו; מ גרש  28בהתאם לתכני ת .2644
עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח מאזור
מגורים  5לאזור מגורי ם  ;3ב( קב יעת בי נוי לת וספ ת 24
מ״ר ב קומת מ רתף לשם ת וספת מ חסן; ג( ק ביעת ב ינוי
לתוספת  93ו מ״ר ב קומת מ רתף ,ב קומת ק רקע ,ב קומה א׳
וב חלל גג רעפים לשם ה רחבת י חידת דיור קיי מת; ד(
קב יעת בינ וי לק ירוי מ רפסות ב קומת קר קע ובק ומה א׳
בפרגולות; ה( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה,
 .כאמ ור; ו( ה גדלת ש טחי ה בניה ה מרב יים בשטח
הח לקה ,וקב יעתם ל 589-מ״ר; ז( קבי עת הור אות בינוי
וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4846התש״ס ,עט׳ .2377
) (6״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6473״ ,שינוי לתכנית 502ו/
ד.
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים ,שב׳
סגהדרי ה המורחב ת ,ר ח׳ סנהדרי ה מורחבת  ,2השטח
לבין
שבין קואורדינטות אורך  70.575ו 70.700-ו
קואור דינטות רוחב 34.425-134.350ו; גוש  ,30244חלקה
30ו.
עיקרי הוראות התכנית  :א ( ביטול הבינוי המאושר
בתכנ ית מס׳ / 1502ד ל הרחבות דיור בבנין מ ס׳ 07/2ו
וקביעת בינו י חדש כמפורט להלן :חפיר ת קומת מחסנים
במפלס  -2.50לשם תוספת מחסנים לבנין; תוספת בניה
במפלסים  +0.00ע ד  +14.50לשם ה רחבת יח״ד ק יימות
ולשם תו ספת מחס נים במ פלסים  ;+0.40 ±0.00תוספת
קומה עליונה לשם ה רחבות י ח״ד קיימות בקומה
שמתחת יה; ב( ק ביעת ק ווי ב נין ח דשים ל תוס פות הבניה
כאמו ר; ג( הגדלת מספר קומות מרבי בבנ ין מס׳ 07ו מ־6
קו מות ל־ 7קומות; ד( הג דלת ש טתי הב ניה המרביים
בשטח בנין 07ו ל־ 257.77מ״ר מ תוכם 0ו68.ו,ו מ״ר
שט חי שיר ות ו־ 5,089.67מ״ר שטח ים עיקריי ם; ה( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ו( ק ביעת הוראות בגין ביצוע חניה פרטית ,בגין ע צים

לעקיר ה ובגי ן ג דרות ומב נים להר יסה; ז ( קביע ת בינוי
לתוספת מעליות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2000ובילקוט הפרסומים  ,4903התש״ס ,עט׳ .4260
) (7״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6537״ ,שינוי לתכנית
.3276
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים ,שכ׳
הבוכ רים ,רח׳ פרחי חיים  ,9השטח שבין קואור דינטות
אורך  170.650-170.600לבי ן קואורדינטו ת רוח ב  133.400
 ;133.440גוש  ,30080חלקה .160
עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורי ם  2מיוח ד; ב( קבי עת בינוי
לתו ספות בניה ב חזית ות הבנ ין לשם ה רחבת יח״ד בכל
קומות הבנין ; ג( קב יעת בי נוי לת וספ ת קומה עליונה
לשם ה רחב ת יח״ד קי ימות ב קומה שמ תחתיה ; ד( ק ביעת
קווי בגי ן חדשים לתוספו ת הבניה ,כאמור ; ה( הגדלת
שטתי הב ניה המ רביים בשטח הח לקה וק ביעתם
ל־5.26ו 1,4מ״ר ;  0ה גדלת מ ספר הקו מות ה מרבי מ ־4
קו מות ל־ 5קומות ; ז( ק ביעת הו ראות ב ינו י וקביעת
תנאים להיתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
26.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4903התש״ס ,עט׳ .4260
) (8״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6561״ ,שינוי לתכנית /3822
ב.
הש טחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :ירוש לים ,שכ׳ נוה
יעקב  ,רח׳ אביר י עקב ,השטח שבין ק ואורד ינטו ת אורך
 73.860-173.780ו ל בין קואורדינ טות ר וח ב  138.610
 ;138.765גו ש  ,30586ח״ ח  ;191 , 184 , 14 , 10מגר ש P6
בהתאם לתכנית /3822ב.
עיקרי הו ראות ה תבנית :א( תוספת ש ימוש של מקווה
טהרה וש ל בית כנס ת לרשימ ת השי מושי ם המ ותרים
בשטח מגרש  P6לפי תכ נית 3822ב; ב( שינ וי שטח
מגרש  P6שנקבע ב תכנית 3822ב בלי לש נות את
גבולותיו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4862התש״ס ,עט׳ .2882
) (9״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6992״ ,שינוי לתכנית
.4030
השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים ,ש ב׳ מקור
ברוך  ,רח ׳ רש״י  ,47השט ח שבין קואור דינטו ת אורך
 132.790-132.750לבי ן קואורדינטו ת רוח ב  170.275
 ;170.300גוש  ,30070חלקה .61
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד אזור מגורים 3
מיוחד לאזור מגורים מי וחד; ב( קביעת בינוי לתוספת
בקומה
יח״ד קיימת
הרחבת
עליונה לשם
קומה
שמתחת יה; ג ( קביעת בינוי להרחב ת ד יור בקומת
הקרקע ; ד( קבי עת קוו י בני ן חדש ים לתו ספו ת הבניה
כא מור; ה( הגד לת מס פר קומ ות מרבי מ־ 3ק ומות ל ־4
קומות; ו( הג דלת שטח י בני ה מרב יים בש טח וקביעתם
ל־ 335.24מ״ר; ז( קבי עת הור אות בינ וי וקב יעת תנאים
.
למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2000ובילקוט הפרסומים  ,4885התש״ס ,ענד .3628

966

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

התכני ות הא מורות נ מצאות ב משרדי וע דת המשנה
הנקודתית  ,ר ח׳ שלו מציון המל כה ו  ,ירושלים 0ו0ו ,9ט לי
 ,02-6290222ובמשר די הועד ה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
י רושל ים ,כיכר ספר א ו ,ירושל ים ,טל■ ו  ,02-629681וכל
מעוניין רשאי לע יין בה ן בי מים וב שעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

סו פר בתכנ ית ג - 1009/תכני ת מית אר ג׳ ת .שדב ר אישור
התבנית ה תפרסם ב ילקוט ה פרסומים  ,3409מיו ם 18.12.1986
י
כדלהלן:
"הוחל ט כ י יוג ש תשרי ט חלק י שיהי ה תוא ם א ת תבנית
המי תאר ה מופקדת  .ה תשריט יראה א ת חיבור ב ביש מם׳ 74
עם כביש מס׳  28דרך חלקה  39בגוש .8831
התיקון האמור יפ ורסם והתשר יטים המ תוקנים יועברו
לכל מי שברשותו נמצאת תכנית המיתאר של ג׳ת".

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ״ה ,1965-בי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
לתכנון ולבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המקומית
לתכ נון ולב ניה מטה יהודה מופקדת "תכ נית מפו רטת מס׳
מי5/ו ,"9שינוי לתכניות מי ,200/מי 400/ומי/656/א.
השטחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :קרית ענבים,
השטח שבין קואורד ינטות רוחב  135.400-134.600לבין
קואו רדינטות אורך  ;161.600-161.000גו ש  ,29528ח״ ח  ;13גוש
 ,29551חלקות  ,3 , 2ח״ח ו ;29 , 28 , 25 , 9-4 ,גוש  ,29552ח״ח
3 ,8ו.54 ,
עיקרי הוראות התכ נית :א ( ק ביעת שטח לאזור מגורים
א׳ ; ב( שי נוי יי עוד שטחים מאזור חקלאי א׳ לא זור מג ורי ם א׳
על יר י הו ספת  138מג רשי בניה למג ורים ,סך הכ ל  38ו יח ״ד,
וקבי עת ה וראות ה בניה ב הם; ג( ש ינוי ג בולות ש טח היער
על פ י ת מ״א  22סעיף 9א; ד( שינוי ייע וד שטח מאזור חק לאי
א׳ לש טח ציבו רי פתו ח; ה( הת ווי ית דרכ ים חדשו ת ,שי נוי
וביטול דר כים קיי מות ומ אושרות;  0ח לוקה ח דשה; ז(
שימוש בחומר י בנין שאינם כ לולים בהגדר ת חומרי הבניה
במי.200/
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  ,וב 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
הוע דה המחוזי ת לתכ נון ולב ניה מחו ז ירושלי ם ,רח׳
שלומצ יון המלכה  ,1ירושלים 0ו0ז ,9ט ל׳  .02-6290222העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
מטה יהודה ,טל׳ .02-9900888
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000
מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
המקומית
ולבניה מחוז חי פה וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולב ניה חי פה מופק דת "תכנ ית מי תאר מקו מית מס׳
חפ/178/ב"  ,שינוי לתכניו ת חפ400/ו/י  ,חפ400/ו/י ב/ו ,חפ/
178״  ,חפ  ,229/ח פ •,423/חפ/1400/יב  ,חפ400/ו/שש וחפ/
.1400
השטח ים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :חיפ ה ,מרכז
הכר מל ב ין רח ׳ שושנ ת הכרמ ל לב ין ד רך הים  -גו ש ,10807
חלקה  ,82ח״ח .119 ,116
עיקרי הורא ות התכנ ית :תג בור זכוי ות בניה במגרש
שי יעו דו מגור ים במ טרה לה קים מב נה מגור ים בן כ־3ו דיר ות
ומתן פתרונות חניה  ,בת חום ה מגרש ב התאם ל תקן לכל
הדירות המתוכננות במבנה.
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  00ו לח וק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המח וזית לתכנו ן ולב ניה מחו ז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
וו ,חיפה ,טל׳  .04-8616252העתק ההתנגדות יומצא
למ שרדי הועדה המקומי ת לתכנו ן ולבניה חיפה ,שד׳ בן
גוריון  ,6חיפה  ,31040טל׳ .04-8356807
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 עירון

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בפרסום
הודעה על הפקדת תכנית
בהו דעה בדבר ה פקדת ת כנית מס׳ ענ9/וו שפור סמה
בילקוט ה פרסומים  ,4906הת ש״ס ,עט ׳  ,4377נפל ה טעות
סופר.
הטעות נפלה בציון השטחים הכלולים בתכנית.

מרחב תכנון מחוז חיפה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר
באישור התבנית

במק ום :גוש  ,12153חלקו ת  ;44 , 25-15גו ש ,12149
חלקות  ;12-10 , 8-3 , 1גו ש  ,12156חלקו ת ,31 , 17-15 , 8-4
.52 ,49 ,48 ,46-44 ,42-40 ,38 ,37 ,35 ,34 ,32

ועדת המ שנה לת כני ות א׳ של הו עדה המ חוזית
החליטה בישיבתה מס׳  7מיום  24.11.1999לערוך תיקון טעות
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

967

צריך להיות :גוש 2153ו ,חלקות 5ו ,44 ,25 ,23-ח״ח ;14
גוש  ,12149חלקו ת  ,12 , 10 , 7-3ח״ ח  ;11 , 8 , 1גו ש ,12156
חלקות 44 ,42-40 , 38 , 37 , 35 , 34 , 32 , 31 , 17-15 , 8-4ץ,48 ,46
 ,49ח״ח  ;53 ,52גוש  ,12151ח״ח  ;11 ,5 ,4גוש  ,12148ח״ח ,11
j
.27 ,25

ו; גוש  ,11616ח״ח  ;1גוש  ,11617חלקה  ,14ח״ח ;6-4
גוש  ,11618ח״ח  ;7 ,5-3גוש  1619ו ,חלקות .16 ,15
עיקרי הוראות התכנית :קביעת אופן ביצוע התשתיות.
בשכונות החדשות ובמתחמים החדשים בכל מרחבי
העיר.

בלא

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.1999ו 3.ובילקוט הפרסומים  ,4723התשנ״ט ,עט׳ 674ו.

כל
שינוי.

שאר הש טחים שנ כללו בפ רסום הק ודם
|

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 תיק ון הטעו ת הזה בלב ד ,ו כן כל הזכא י לכך על פי סעיף
 00ו ל חוק ,רשא י להגי ש התנ גדות ב תו ך  60ימי ם מיום
פרסומ ה של הה ודעה המאוח רת בעיתו נים ,למ שרד י הועדה
המחוז ית ל תכנו ן ולבנ יה מח וז חיפה  ,רח׳ ח סן שוקרי ,11
חי פה ,טל6252 ,ו .04-86העתק ההתנג דות יומצא למשר די
הועדה המקומי ת לתכנו ן ולבני ה עירון ,ערערה  ,30025טל׳
.06-6351789
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 קרית אתא

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת זה הו דעה ,בה תאם לסעיף  17ו לחו ק התכ נון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס־ כ50/ו/ש".

)" (2תכנית מיתאר מקומית מס׳ כ/247/ג" ,שינוי לתכנית
כ/במ.247/
הש טחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :קרית אתא ,שב 
גב עת רם  -גו ש  ,10259חלקו ת  ;27 , 23 , 22גו ש ,10269
חלקות  ;10 , 9 , 5-1גו ש  ,10292חלקו ת  17 , 11-8 , 6-1
 ;51-47 ,39 ,37 ,34-28 ,26גוש 0293ו ,חלקות ,20 ,6 ,3-1
.577 ,287-285 ,238 ,42 ,24
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי באזור
מגורים אי בגבעת רם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2000ו ובילקוט הפרסומים  ,4906התש״ס ,עט׳ .4377
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המחוזית
לתכנו ן ול בניה מחוז חיפה ,רח׳ חס ן שוקרי  ,11חי פה ,טל׳
 ,04-8616252וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
קרי ת אתא  ,קרי ת אתא  ,28100טל ׳  ,04-8478420וכל מע וניין
רשאי לע יין בהן ב ימים וב שעות ש המשר דים הא מורים
פתוחים לקהל.
,

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בפרסום
הודעה .על הפקדת תכנית

השט חים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ק רית אתא  -גוש
 152ו ו ,פרט לח לק ה  :2גו ש  ,11614פרט לחלק ה  ;1גוש
0258ו ,פרט לחלקות  ,39-27 , 17 , 14וח״ח  24 , 19 , 18 , 16
 .ב הודע ה בדבר הפקדת תכני ת מס׳ ש  805/שפורסמה
 ;95 , 85 , 83 ,26גו ש  ,11620פרט לח לקות 4ו8-ו; גוש
בילקוט ה פרסומים  ,4927הת שס״א ,עט ׳  ,71נפל ה טעות
 ,10293פרט לחלקות  ,139-135 , 22 , 17-12וח״ח -128 , 39
•
סופר.
34ו ,167 ,166 ,ו ;605 ,588 ,57גוש 20ו  ,11פרט לחלקות ,2
הטעות נפלה בציון השטחים הכלולים בתכנית.
 ,73וח״ ח  ;115 , 114גוש 620ו ,1פרט לחלק ות ;18-14
במקום :גוש 04ו ,10חלקות ,50 ,49 ,45 ,40-33 ,31-23
גושים ,10498 ,10497 ,10261 ,10259 ,10257 ,10255 ,10254
,144-142 ,102 ,99 ,88-82 ,72-69 ,67 ,66 ,64-62 ,54-52 ,11023-11006 ,10509-10506 ,10504 ,10503 ,10501 ,10500
 ,309-306 ,217-212 ,178-171 ,153-146 ,11600 ,11599 ,11595 ,11594 ,11544-11541 ,11052-11033ח״ח .106-103 ,101
606וו609-ו ו ,ו 162ו626 ,וו1628-ו ב שלמות; ג וש ,10232
צריך להיות :גוש  ,10104חלקות ,49 ,45 ,40-33 ,31-23
חלקות ,93-82 ,75 ,74 ,65-57 ,55 ,53 ,52 ,46 ,43-41 ,35
44—142 , 102 , 99 , 88-82 , 72-69 , 67 , 66 , 64-62 , 54-52 ,50ו,
,
118
,117 ,114 ,113 ,110 ,109 ,106 ,105 ,101 ,100 ,97 ,96
 ,309-306 , 217-212 , 178 , 176-171 , 153-146ח״ח ,101 , 100
,174 ,172 ,160 ,159 ,157 ,156 ,154 ,142-139 ,131 ,121
.145 ,108-103
 ,208-200 ,198-184 ,182-180ח״ח ,108 ,107 ,104 ,102
כל שאר השטחים שנכללו בפרסום הקודם בלא
,137 ,135 ,134 ,132 ,130 ,122 ,120 ,119 ,116 ,112 ,111
שינוי.
 ;155 , 152גו ש  ,10260חלקו ת ,66 , 65 , 63-53 , 47 , 38-1
 ,81-70ח״ח ;90 ,89-87 ,85 ,82 ,68 ,67 ,49 ,46 ,41-39
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
גוש  ,10269חלקו ת  ,3 , 2ח״ ח  ;10 , 9 , 4 , 1גו ש ,10292
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
חלקות  ,53-47 ,37 ,36 ,34-29 ,25 ,23-18 ,5-1ח״ח ,8 ,6
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
 ;39 , 38 , 28 , 26 , 24 , 17 , 11 , 9גוש  ,10294חלקות ו5-ו,
ידי תיק ון הטעו ת הזה בלב ד ,ו כן כל הזכא י לכך על פי סעיף
-18ו ,27 ,2ח״ח 7ו ;31 , 28 , 26-24 ,גו ש  ,11024חלקות
 100לחו ק ,רשאי להגיש התנגד ות בתו ך  60ימי ם מיום
 ,86 , 84-79 , 67-1ח״ח  ;87גוש  ,11025חלקות  27 , 18-1
פרסומ ה של הה ודעה המאוח רת בעיתו נים ,למ שרד י הועדה
 ,50 , 48 , 44-42 , 38 , 37 ,35ח״ח  ;46 , 45 , 39גוש ,11027
המחוז ית ל תכנו ן ולבנ יה מח וז חיפה  ,רח• ח סן שוקרי ,11
חלקות  ,70-48 , 46 , 45 , 43-38 , 31 , 17 , 11ח״ ח  ;35גוש
חיפ ה ,טל׳  .04-8616252העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
 ,11053ח״ח  ;2גוש 7ו  11ו ,ח״ח  ;9גוש  ,11545חלקה ,1
הוע דה המק ומית ל תכנון ולב ניה השו מרון ,ז כרון יעק ב ,טל׳
ח״ח  ;3גוש  ,11597חלקה ו; גוש  ,11611חלקות ,23-1
•
.06-6305522
 ;26 ,25גוש  ,11612חלקות  ;28 ,27 ,25-1גוש  ,11613ח״ח

968

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

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 בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה  ,בהתא ם לסעי ף דוו ל חוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,בדבר אי שור "תכ נית מפ ורטת מס'
מ/292/א" ,שינוי לתכנית מ/83/א.
הש טחים הכלו לים בתכנית ומקומם :גן השומ רון ,כ־2
ק״מ צפונ ית ל בית חו לים ש ער מנשה וכ־ 700מ׳ דר ומית
לצומ ת מנשה  -גו ש  ,10080ח״ ח  ; 15sגוש 0082ו ,ח לקה ,89
ח״ח  00ו.
מגרש בנ יה אתד

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4873התש״ס ,עמי ,3304
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכ נון ול בניה מחוז חיפה  ,רח ׳ חסן שוקרי וו ,חי פה ,טלי
 ,04 - 8616252וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
מנשה אל ונה ,שד׳ רו טשילד  ,27חדר ה  ,38100טל ׳  6342502
 ,06וכל מעו ניין רש אי לעי ין בה בימ ים וב שעות שהמ שרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד משטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים א׳; ב ( שינו י י יעוד מבנין מסחרי לאזור
מגורים א׳; ג( קביעת קווי בגין; ד( קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4862התש״ס ,עט׳ .2889
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
ל תכנון ולב ניה מחו ז המר כז ,שד׳ הרצל ו ,9רמ לה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
יבנה  ,יבנה  ,70600טל ׳  ,08-9433388וכל מעוני ין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הועדה
לתכ נון ולב ניה נת ניה מופ קדת "תכ נית מי תאר מקו מית מס׳
נת/6/368/ג /ו" ,שינו י לתכנ יות נת/6/368/ג ,נת ,7/400/נ ת/
מק !5/348/ותרשצ4/22/ו.3/

עיקרי ה וראות התכני ת :הוס פת תכלית חניה צ יבורית
לייעוד אזור שירותים עירוניים.

מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה  ,בהתא ם לסעי ף דוו ל חוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בד בר אישו ר "תכנ ית מי תאר
מקומית מס׳ טב ,"2372/שינוי לתכנית טב.2053/
 -גוש

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת חזית מסחרית; ב(
שינו י י יעור מא זור מג ורים ג ׳ לדרך  +ח ניה ציבור ית; ג(
העלאת אח וזי בנ יה; ד( קביעת הור אות בנ יה; ה( הריסת
גדר.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
ו99ו3.5.ו ובילקוט הפרסומים ו ,383התשנ״א ,עמי 008ו.
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
ל תכנון ולב ניה מחו ז המר כז ,שד' הרצל ו ,9רמ לה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
טייבה  ,טייבה  ,40400טל ׳  ,09-7992808וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים פתוחים
לקהל.
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12,2000 ,

הש טתים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :י בנה ,שכ׳ רמות
ויצמן ,רח׳ האורן פינת הדקל  -גוש  ,4942ח״ח .23

השטח ים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :נתני ה ,אזור
תעשי ה קרית נ ורדאו  ,חלקה  44ארעי ת  -גו ש  ,7962חלקות
 ;44 , 42מגרשי ם  A960ו ־ 13960בהתאם לתכנית נת/מק /368/
5ו.

מחוז המרכז

השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :טייבה
 ,7842ח״ח  ;27מגרש  27/45בהתאם לתכנית טב.2053/

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׳
יב38/ו ,"5/שינוי לתכנית יב38/ו.2/

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

עיק רי הו ראות התכנית  :הקצאת
למגורים וקביעת הוראות הבניה בו.

מרחב תכנון מקומי יבנה

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
ה ועדה המחו זית לתכ נון ו לבניה מ חוז המר כז ,שד׳ הרצל ו,9
רמלה  ,72430טל ׳  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא
למ שרד י הו עדה המק ומית לת כנון ול בניה נתנ יה ,רח ׳ תל חי
 ,8נתניה  ,42439טל׳ .09-8603159
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 נתניה

הודעה בדבר אישור תכניות מלתאר מקומיות
נמסרת זה הו דעה ,בה תאם לסעיף  17ו לחו ק התכ נון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

969

 ,178-175 ,136-131 ,28ח״ח 38 ,137 ,27 ,16 ,11ו,172 ,
■ יי •
יי
 .212 ,174׳ י■ י

)ו( "תכ נית מית אר מקו מית מס• נת ,"5/650/שינו י לתכנ יות
נת 7/400/ונת/2/ו. .

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מקרקע חקלאי
לדרך חדשה; ב( קביעת תנאים לשימושי קרקע בתחום
התכנית.

השטחים הכל ולים בת כנית ומק ומם :נת ניה ,רח׳ האוניה
ארינפורה  - 4גוש  ,8322חלקה ..279
עי קרי הורא ות התכ נית :א ( ש ינוי ייע וד ממגו רים גי
ל מגורים ג ,מ יוחד; ב( הגד לת זכו יות בניה מ ־ 40%בניה
לח לקה ,ל־ 60%בני ה לחל קה; ג ( תוספ ת י ח״ד מ־ ו יח״ד
לח לקה ל־ 2יח״ד לח לקה בשנ י מבנ ים; ד( קביעת
שטחים עיקריים ושטחי שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות• ביום
 23.2.2000ובילקוט הפרסומים  ,4853התש״ס ,עמי .2595
) " (2תכנית מ יתאר מ קומית מ ס ,נת  ,"25/800/שינו י לתכנ יות
נת/ססו/ש/ו ,נת ,28/229/נת 7/400/ונת/96/7/400/ב.
השטחים הכ לולים בת כנית ומ קומם :נת ניה.,רח ,פינסקר
פינת החלוצים  -גוש  ,8265חלקות  ,181 ,47ח״ח 86ו.
עיקרי הוראו ת התבנ ית :א( שי נוי ייעו ד מאזור מסחרי 5
ודרך לאז ור מסחר י מיו חד ,דרך ודר ך פרטי ת; ב( איחוד
וחלוק ה ב הסכמת ב עלים; ג( תוספת ק ומות; ד ( שינוי
קו וי בני ן; ה( קביעת שט חים עי קריים ושט חי שיר ות על
קרקעיים ותת קר קעיים; ו( קביעת הו ראות והנחיות
בינוי ; ז( רי שום זי קת הנ אה למ עבר לצ יבו ר בתחום
הדרך הפרטית על קרקעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4904התש״ס ,עט׳' .4306
התכניות האמור ה נמצאו ת במשרד י הועדה המחוזית
ל תכנון ולב ניה מחו ז המר בז ,שדי הרצל ו ,9רמ לה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
נת ניה  ,רח ׳ תל חי  ,8נתני ה  ,42439טל ׳  ,09-8603159וכל
מעוניין רשאי לע יין בה ן בי מים וב שעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

.

מרחב תכנון מקומי ראשון לעיון .

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
המקומית
ולבניה מחוז המ רבז וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדות תכניות אלה:
)ו( "תב נית מית אר מקו מית מס׳ רצ6/1/ו/ו",
,
,
רצ.2000/

שינוי

לתכנית

השטחי ם הכלו לים'בתכנ ית ומקומם; ראשו ן לציון  -גוש
 ,3643ח״ ח  ;8 , 2גו ש  ,3922ח״ ח  ;24 , 22גו ש  ,3946ח״ח
 ;235גוש  ,5419ח״ח .3
עיקרי הוראות התכנית :א( התוויית דרך חדשה; ב(
שינוי ייעוד מא זור חק לאי ל דרך חד שה; ג( שינוי ייעוד
משצ״ם לדרך חדשה.
)" (2תכנ ית מ יתאר מק ומית מ ם׳ רצ/ו 5/ו/36/ו",
י
לתכנית רצ/ו.1/

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 רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הועדה
לתכ נון ולבניה רחובות מופקדת "תכנית מפורטת מס׳ רח/
>
1/7/106״ ,שינוי לתכניות רח06/ו/ו ורח/1/106/א.
השטח ים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :רחובו ת ,מכון
ויצמן למדע  -גוש  ,3694חלקה  ,35ח״ח 3ו.210 ,
עיקרי הו ראות התכנית :מתן פתרונות דיור למ דענים,
מד ענים ב גמלאות וסטו דנט ים של מכון ויצמן ב בתים חד
משפחתי ים ,ד ו משפחתיי ם ותל ת משפחתיי ם ב שטח המיועד
למגורי ם בתחו ם מכ ון ויצ מן :א( קבי עת שט ח לאזו ר מגורים
א׳; ב( קבי עת שטח פ רטי פתוח; ג( ה תווי ית שטח לד רכים
ו/א ו לדרכי ם מש ולבות פ רטיות ו ביטול דר ך קיימת ) .כל
הדרכים פרטיות  -בתחום מכון ויצ מן(; ד( קביעת הוראות
למתן היתרי בניה ומגבלות בניה.
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 מיום פרסו מה ,של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
ה ועדה המחו זית לתכ נון ו לבניה מ חוז המר כז ,שד׳ הרעל ו ,9
רמלה  ,72430טל ׳  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא
למשרד י הו עדה המקו מית לתכ נון ולב ניה רחוב ות ,רח ׳ ביל״ו
.
 ,2רחובות .76442
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.

שינוי

השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :ראשו ן לציון  -גוש
 ,4236ח״ח  ;40גוש  ,4237ח״ח  ;8גוש  ,6285ח״ח 5ו8-ו,
ו ,30 ,26 ,25 ,2ו ,40 ,38 ;37 ,3ו ;4גוש  ,6286חלקות ,15

970

כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,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 תכנית ,וכן כל ה זכא י ל כך ע ל פי ס עיף ססו לחוק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
ה מחוזי ת לת כנון ול בניה מחוז המ רכז ,שד ׳ הרצל ו ,9רמ לה
 ,72430טל ׳  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
הוע דה המקו מית לת כנון ול בניה רא שון לציו ן ,רח׳
ז׳בוטינסקי  6ו ,ראשון לציון .75100

.

מרחב.תכנון מקומי רחובות .

. -

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו; בד בר אישו ר "תכנ ית מי תאר
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ר בכסלו התשס״א.12.2000 ,ו2

מקו מית
09ו.5/

מס׳ רח09/ו ,"7/ש ינוי לתכ ניות ר דו09/ו 4/ורח/

השטחים הכלולים בתכנית ו מקומם :רחובות ,הפקולטה
לחקלאות  -גו ש  ,3646חלקו ת  ;20-18 , 15-4גו ש ,3647
חלקות  ,112-110 , 84 , 9 , 8ח״ח  ;7 , 1גוש  ,3696חלקות ,13-10
 ,18 ,17ח״ח .122 ,15 ,7
עיקרי הו ראות הת כנית :א( יצירת מס גרות תכ נוניות
לפריסת פעילוי ות הפקו לטה הקיי מת במסגרת הקמפוס
הקיי ם ואית ור שטח ים לגיד ול עתי די בשטח י החוה
החקלאית הצמו דה לו מצפון; ב( הגברת הזי קה בין פעילויות
הפקולט ה לפעי לויות העי רוניות; ג( קביעת מגמו ת גידול,
מגבל ות בני ה ,י יעו די קר קע וכיו ״ב וז את על י די הגד רת אזור
לבנינ י פקולטה ,אזור למ בני מג ורים ושירותים  ,שטחים
פרטיי ם פתוחי ם ,ש טחים ל מיתקני ס פורט ק יט ונופש  ,דרכים
פרטיות ,דרכים משולבו ת ו חניות; ד ( הסדרת כניסות ויציאות
לשטחי הפקולטה לחקלאות והסדרי התנועה בסביבתה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.1999ובילקוט הפרסומים  ,4809התש״ס ,עט׳ .190

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.5.1999ובילקוט הפרסומים  ,4770הת שנ״ט ,עט׳
_
.3948
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד׳ הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
רעננה  ,רח ׳ אחוזה  ,103רעננ ה  ,43100וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימי ם ובשעות שהמשרדי ם האמו רים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס׳ שד/9/101/א/ו".
השט חים ה כלולים בתכנית ו מקומם:
 -גוש  ,8903ח״ח .6 ,4 ,1

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד׳ הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
רחובו ת ,ר ח׳ ביל״ו  ,2רחובו ת  ,76442וכל מעוני ין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צפונית ל צור נתן

עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד קרקע חקלאית
לדרך ו רצועת חיץ נ ופי ל שטח ח ציבה )קטע ל הציבה
חדשה וקטע חציב ה קיימ ת(; ב( ביטו ל קטע מדרך קיימת
והמרת ו לשטח חציבה; ג( מ תן הוראות לשמיר ת איכות
הסביבה ושיקום המחצבה.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 1.10.1997ובילקוט הפרסומים  ,4575התשנ״ח ,עט׳ .51

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
התכנון

)" (2תכנית מיתאר מקומית מם׳ שד340/ו ,"5/שינוי לתכנית
שד.1000/

)ו( "תכ נית מית אר מקו מית מס׳ רע ,"365/1/שינ וי לתכ נית
.
רע.2000/

השטח ים הכלולים בתכנית ומקומם :גת רמון
 ,6718חלקה  ;20מגרש  20/3בהתאם לתכנית שד/
.1340

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולי ם בתכנית ומקומם  :רעננה ,רחובות
מוצקין ,אנילביץ ,גרונר ,אריה  -גוש  ,7654חלקה ,107
ח״ח .109
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד משטח ציבורי
פתוח לשטח בגין ציבורי  -בית כנסת ולדרכים; ב(
שינוי ייעוד מא זור מג ורי ם א' לד רך; ג( שינוי ייעוד
מאזור מגורים ב׳ דמוי א׳ לדרך; ד( קביעת זכויות בניה;
ה( קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4752התשנ״ט ,עמי .3234
)" (2תכ נית מיתאר מ קומית
לתכניות רע 2000/ורע/במ.2005/

מס׳ רע/2005/ה",

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה  -גוש ,7651
ח״ח .153 ,152 ,44-42 ,40
עיק רי הו ראות הת כנית :א( איחוד וח לוקה מח דש בלא
הסכמת הב עלים ; ב( קב יעת א זור מג ורי ם ג׳; ג( קביעת
בינוי וז כויות ב ניה; ד( קבי עת שטחי צ יבור; ה( הרחבת
דרך; ו( ביטול שטח מסחרי; ז( ביטול חניה ציבורית; ח(
ביטול שטח פרט י פתוח ; ט ( קביע ת הור אות לאיכות
הסביבה ,לרב ות מנ יעה וה גנה מפ ני רעש ותחבורה
מדר ך מס׳  531כפ י שסומנ ה בתכני ת מח 54/ד; י( קב יעת
קו בנין  60מ׳ מציר דרך .531
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

התכנון

 -גוש

עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד קרקע חקלאית
למגו רים בעל מקצוע ; ב ( איחוד וחל וקה מחדש
בה סכמת הבעל ים; ג( ק ביעת ש ימו שים ותכל יות; ד(
קבי עת זכ ויות בנ יה; ה( הוס פת שתי יח ידות די ור מעל
הקיי ם; ו( הסד רת זכות מע בר במ גרש; ז( הסד רת קו בנין
קיים במגרש הג״ל; ח( קבי עת תנאים להוצאת היתר
בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2000ובילקוט הפרסומים  ,4867התש״ם ,עט׳ .3073
התבניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד׳ הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
דרום השר ון ,כפר מל״ל  ,45100וכ ל מעונ יין ר שאי לעיי ן בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מחוז המרכז

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מח133/״ ,שינוי לתכניות  ,S/15טב/ו1וו/
2+א+ב ,טב9/ו ,1/9ממ ,2/560/טב ,2516/טב/2103/ו וטב/
.1/2141

971

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טייבה ,ררך מס,
 444צו ר נת ן  -גו ש  ,7833חלק ה  ,13ח״ ח ;18-16 , 14 , 12-10
גוש  ,7834חלקה  ,35ח״ח  ;37 , 36 , 34 , 33 , 24 , 11 , 10 , 8גוש
 ,7836חלקות  ,43 , 17ח״ח  ;47 , 45 , 44 , 41-37 , 28 , 16 , 6גוש
 ,7838ח״ ח  ;12 , 5-1גו ש  ,7839ח ״ח ו ;39-36 , 33-31 , 27-24 ,
גוש  ,7840ח״ח  ;10 ,9גוש  ,8901ח״ח .8 ,2 ,1

עיק רי ה וראות התכ נית :א( הרחבת ד רך מס׳  444לדרך
דו מ סלולי ת דו נ תיבי ת ולייעו ד שטח ה צבו ע בצבע א דום
לדר ך; ב( סגירה ובי טול דרכ ים; ג( מניעת מפג עי נוף
ומפגעי ם סבי בתיים א חרים לגבי י יעודי קרק ע קיימים
ומ אוש רים ש ייו וצרו עקב סלילתה ושי מושה של ה דרך על פי
תכ נית זו וטיפ ול בשיק ומם של מפגע ים אלו הכל על פי
תכנית זו.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,כי ב משרדי
המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הועדה
לתכנון ולבני ה מזרח השרון.מופקדת "תבני ת מיתאר מקומית
מס׳ מש ,"162/1/7/שינוי לתבנית מש/7/ו.0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה
 ,7862ח״ח  ;22מגרש  23בהתאם לתכנית מש.0/1/7/

 -גוש

עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( קביע ת חזית מסחרית
במגרש ; ב( קב יעת הור אות ב ניה ותנ אים לה וצא ת היתרי
בניה.

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד׳ הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן ב משרדי הועדה המק ומית-מ חוזית ל תכנון
ולבני ה מ חוז המ רכז ,וכל מעונ יין רשאי לע יין ב ה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל• .

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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה מרכז ,שד ׳ הרצל ,91
רמלה  ,72430טל ׳  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועד ה המקומ ית לתכנ ון ולבני ה מזרח השרון,
קלנסווה .42837

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

הת נגדו ת לתכנ ית ל א תתקב ל ו לא תידו ן אלא אם
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.1999ובילקוט הפרסומים  ,4773התשנ״ט ,עט׳ .4251

מרחב תכנון מקומי לודים

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
המקומית
ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולבניה לודים מ ופקדת " תכנית מפורטת מס׳ גז/11/
10״ ,שינוי לתכנית גז.4/11 /
השטח ים הכלול ים בתבנ ית ומקומ ם :חלדה  -גוש
 ,3148ח״ ח  ;7גו ש  ,5141חלקו ת  ,48-44 , 28 , 27ח״ ח  ;30גוש
 ,5142חלקה .22
עיקרי הוראות התבנית :א( שימור ושחזור בית הרצל,
חצר ה חוו ה והמבנים ה חקלאיים ה הסטוריים ; ב( א ספקת
שירות ים ל מבקרים באתר ובי ער; ג( שיפור תוואי ד רך קיימת
ושינוי מיקום ה חניה; ד( חל וקת השטח ל אזורים וקביעת
התכל יות המו תרות ב כל אזור; ה( ק ביעת הור אות בניה
ות נאים ל מתן הי תרי בני ה; ו( התכ נית תא פשר ה כרזה על
השטח כגן לאומי.
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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה מרכז ,שד ׳ הרצל ,91
רמלה  ,72430טל ־  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא
למש רדי הוע דה המקו מית לתכ נון ולבנ יה לוד ים ,רח׳
טשרניחובסקי  ,1רמלה .72444
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.
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מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בד בר .איש ור "תכ נית מי תאר
מקו מית מס׳ ,בר 240/״ ,שינו י לתכנ יות  ,R/6משמ ) 87/בר(
ומח.86/
השטח ים הכל ולים בתכנית ומקומם :בגי דרו ם ,צומת
חבל יבנה  -גו ש  ,461ח״ ח  ;14 , 13 , 10-1גו ש  ,462חלק ה ,3
ח״ח  ;4 ,1גוש  ,548חלקות ,41-39 ,36-34 ,31 ,30 ,25 ,20 ,19
 ,73 ,71 ,67 ,64 ,61 ,58 55 ,54 ,51 ,48 ,45 ,44ח״ח ,8 ,5 ,4 ,1
,49 ,47 ,46 ,43 ,42 ,38 ,37 ,33 ,32 ,29 ,26 ,24 ,21 ,18 ,14 ,13
,74 ,72
,70 - 68 ,66 ,65 ,63 ,62 ,60 ,59 ,57 ,56,53 ,52 ,50
.83
עיקרי הור אות הת כנית :א( שינוי יי עוד שטח חקלאי
לאזור תעס וקה ,ע סקים ו מסח ר; ב( ש ינוי י יעוד שטח חקלאי
לאזור מסחר ושירו תי דרך ; ג ( הבט חת עתודת קרקע מרבית
למסיל ות ברז ל; ד( שינו י ייעו ד שטח חקל אי לתח נת רכבת;
ה( קביעת הנחיו ת לקביעת השימושי ם באזור התעסו קה,
עסקים ומ סחר ו באזור המ סחר וש ירותי ד רך; ו( קביעת
הוראו ת ו הנחיות לה כנת תבנ יות מפ ורטות; ז ( קביעת
הוראות בדבר הס דרי תח בור ה; ח( קב יעת הו ראות והנחיות
בנושא איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4755התשנ״ט ,עמי .3327
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד׳ הרעל  ,91רמל ה  ,72430טל׳
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
שורק ות ,ג בעת ברנד  ,60948ו בל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000

מספר יח״ ד ובניית מועדו ן לצור ך הדיור המיוחד ; ג( איחוד
וחלוק ת מ גרשים ל בני ית אזור מגור ים ג׳ מ יוחד; ד ( קביעת
הנחיו ת אדריכ ליות לבינו י במגרש  ;C160ה( ת וספת א חוזי
בניה לשטחי שירות ליח״ד המיוחדות המוצעות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
6.8.2000ובילקוט הפרסומים  ,4915התש״ס ,עמי .4611

אהרון הי לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז .ה צפון ,ד רך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל '  ,06-6508555וכן
המק ומית לתכ נון ולבנ יה כרמי אל ,כרמ יאל ,טל׳ ,04-9085671
וכל מעונ יין רשא י לעיי ן ב ה בימי ם ובש עות שהמש רדים
האמורים פתוחים לקהל.

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולב ניה טבר יה מופק דת "תכ נית מפו רטת מס׳
ג926/וו" ,שינוי לתכנית ג.4449/
השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :טבריה
 ,15012חלקות 0ו4-ו.

 -גוש

עיק רי הור אות הת כני ת :א( שי נוי ייע וד ח״ח  10ויצירת
חטיבת קר קע א חת עם חלקות  14-11בבעלות הפרטיים
שי יעודה אזור ל מלא כה זעיר ה ומסח ר; ב( ש ינוי ייעור של
ח״ח  14-11באופן שייצור יחיד ת קרקע בבעלות העיריה
שתוקצ ה לכב יש; ג( איח וד וחלו קה של החל קות הנ״ ל באופן
שייצור ג חלקות מוסדר ות חדשות - 100 :אזור מלאכה
זעירה ומסחל - 101 ,שצ״ פ  -שבי ל להולכ י רגל - 102 ,
כביש.
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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
טבריה ,תבור ,טבריה ,טל׳ .06—6759526
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 כרמיאל

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׳
ג750/ו ,"1שינוי לתכניות ג/במ15/ו וג.10864/
השטחים הכלולים בתכנית
 ,18991ח״ח .81 ,80 ,72 ,71 ,8

ומקומם:

כרמיאל

-

גוש

עיקרי ה וראות התכנ ית :א ( ה קמת שני מבנים ה כוללים
יח״ד קטנ ות לאוכלו סיה בע לת צר כים מיוחדי ם; ב( הגדלת
ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אי שור "תכ נית מפ ורטת מס׳
ג ,"11190/שינוי לתכניות ג 1537/וג.2634/
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :נצרת
 ,16561חלקה .7

 -גוש

עיקר י הורא ות התכ נית :א ( ש ינוי ייע וד מאזו ר בניה
רג יל לא זור מגור ים משולב ב מסחר; ב( התוו יית דר ך; ג(
קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.7.2000ובילקוט הפרסומים  ,4900התש״ס ,עמי .4185
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל ׳  ,06-6508555וכן
המק ומית'ל תכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טל׳  ,06 - 6459200וכל
שהמשרדים
רשאי לע יין בה בי מים וב שעות
מעוניין
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אר
מקומית מס׳ ג ,"11189/שינוי לתכנית ג.552/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת  -גוש ,13052
ח״ח .71 ,36
עיקרי הורא ות התכ נית :א ( ש ינוי ייע וד משטח למבנה
ציבור ל מגורי ם; ב( קביעת ה וראות להק מת בנין ל מגורים
בעל  4יח״ד; ג( הגדרת אופי הפ יתוח ושימוש של חומרים
לג מר חזיתות במ טרה לש מירת הא ופי הא רכיטקטו ני של
העיר צפת ההיסטורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2000ובילקוט הפרסומים  ,4900התש״ס ,עמ׳ .4187
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל ׳  ,06-6508555וכן
המקומית לתכנון ולבניה צפת ,רח׳ ירושלים  ,7צפת ,טל׳
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 ,06-6927467וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולב ניה הג לבוע מו פקדת "ת בנית מי תאר מקו מית מס׳
ג6/ג20ו" ,שינוי לתבניות ג0/ו 98וג.4806/
השטח ים ה כלולים בתבנית ומקומם :מולדת ב ני ברית
 גוש ו  ,2321ח״ח  ;33 , 32 , 26 , 25 , 15 , 5גוש  ,23212ת״ח ;8גוש  ,23214ח״ח .7
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( עריכ ת תכנית כוללת
למ ושב ה שיתופי מולדת; ב( ארגון והגדרה מ חדש של
ייעוד ים בשטח המחנה ; ג( ח לוק ת אזור המגור ים למגרש
בניה על פי הבניה הקיימת בפועל.
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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
הגלבוע ,עין הדוד )מאוחד( ,טל׳ .06-6533237
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.

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 בבל 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
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
המחוזית לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה צפון ,ד רך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק הה תנגדות
לתכנון ולבניה הגליל
המקומית
יומצא למשרדי הועדה
המזרחי ,כפר תבור ,טל׳ .06-6772333
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 הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

)ו ( "ת כנית מי תאר מק ומית מס ׳ ג ,"7883/שינ וי לתכ נית
ג.5248/
 גושיםהשטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דבוריה
 16963-16961בשלמ ות; ח לקי גושי ם ,16972-16965
.16974
עיקרי הוראות התכנית :א( קבי_עת הנחיות ותנאים
לפי תוח ולב ניה של ייעודי השט תים שנק בעו לפי
תש ריט תכ נית ג ;5248/המאוש רת; ב( קב יעת שינוי ים
בתקנות הבניה של תכנית ג 5248/בסעיפים ,9 ,5 ,4
.12

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4885התש״ס ,עט׳ .3634
) " (2תכני ת מיתאר מקומי ת מס׳ ג  ,"11749/שינו י לתכנ יות
ג ,9080/ג 4748/וג.8808/

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

השטח ים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ב פר תבור  -גוש
 ,17037ח״ח .7

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ חוז ית
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:

עיקרי הו ראות ה תכנית :א( שינוי י יעוד ממ לונאות
למגור ים א־; ב( קביעת ז כויות ו הגבלות בנ יה; ג( חלוקה
חדשה ב הסכמה; ד ( קביעת הנחיו ת מ פורטות ל פיתוח
השטח ואופי הבינוי.

)" (1תכנית מפורטת מס׳ ג."11727/
השטח ים הכ לולים בת כנית ומ קומם :רו מת הייב  -גוש
 ,17656חלקות  ,67 ,60 ,59 ,54 ,51-44 ,24-19ח״ח .52
עיקרי הור אות ה תכנית :א( חלוקה ח דשה של השטחים
לצ ורכי מג ורים וצר כים ציבוריים; ב( התו ויית דר כים; ג(
י
קביעת הנחיות מפורטות לפיתוח המתחם.
)" (2תכנית מפורטת מס׳ ג929/ו."1
השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :יבנאל
 ,17368חלקה .52

 -גוש

עיקרי הוראות התכנית :איחוד  10מגר שים ל כדי מגרש
אחד המאפשר בניית מבני מג ורים בבינוי אינטנס יבי,
הכולל  27יחידות ושירותים משותפים לדיירים.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.5.2000ובילקוט הפרסומים  ,4885התש״ס ,עט׳ .3635
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המחוזית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל ׳  ,06-6508555וכן
המק ומית ל תכנו ן ולבניה הגליל המזרחי  ,כפר ת בור ,טל׳
 ,06-6772333וכל מ עוניין רשא י לעיי ן בהן בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנו ן ולבני ה הגליל המרכזי מופקד ת "תכני ת מיתאר
מקומית מס׳ ג535/ו ,"1שינוי לתכנית ג.4228/
השטח ים הכלו לים בתכנית ו מקומם :כפר יאסי ף ,סמוך
לכביש  70מעברו המזרחי  -גוש  8764ו ,חלקה .55
עיק רי הו ראות התכנית  :הקצאת מגרש מת וך שטח
שנוער ל מבני צ יבור ,ושינוי ייעורו לשטח ל מסחר ו משרדים
וקביעת הנחיות לבינוי ופיתוח השטח.
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 תבני 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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  7511ו ,טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
הגליל המרכזי ,עכו ,טל׳ .04-9912621
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 הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ם׳
ג ,"8490/שינוי לתכנית ג.4876/
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :יפתח  -גוש
 ,13510חלקו ת  ;34 , 33 , 19 , 11גוש ו  ,1351ח״ח -11ב ;1ג וש
 ,13502חלקו ת  ;6 , 3גו ש  ,13504חלק ות וו3 ,ו; גוש ,13973
חלקות .50 ,14-7 ,5-3
עיקר י הו ראות הת כנית :מטרת הת כנית הי א הקמת
כריה
מהווה הרחבה לאתר
חציבה לשיש ,האתר
אתר
מאושר.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 7.2.1997ובילקוט הפרסומים  ,4490התשנ״ז ,עט׳ .1968
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17000טל ׳  ;06-6508555וכן
המקו מית לתכנון ולב ניה ראש פינה ,ראש פינה  ,12100וכל
שהמשרדים
רשאי לע יין בה בי מים וב שעות
מעוניין
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולב ניה גבע ות אלונ ים מופק דת "תכ נית מפו רטת מס׳
ג1683/ו" ,שינוי לתכניות ג 984/וג.8273/
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

השטחים הכלולים בתכנית
 ,12208תלקה  ,23ח״ח .27 ,26 ,24

ומקומם:

אעבלין

-

גוש

עי קרי הור אות הת כנית :שינוי ייעוד מא זור מגו רים א׳
לשטח פרטי פתוח ושינוי בקווי בניה.
בל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתבנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בבל 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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
גבעות אלונים ,שפרעם ,טל׳ .04-9502017
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 יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנון ולבני ה יזרעא לים מופ קדת "תכני ת מיתאר מקומית
מס׳ ג10403/״ ,שינוי לתכנית ג.8391/
 גושהשטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ציפורי
 ,17606ח״ח  ;17 , 14 , 11 , 6 , 3גוש  ,17609ח״ח  ;3גוש ,17611
ח״ח 3-11 ,8 , 7 , 5-2ו; גוש  ,17619ח״ ח  ;8 , 7גו ש  ,17620ח״ח
 ;13 , 12גוש  ,17621ח״ח  ;46 , 44-42 , 40 , 39גוש  ,17622ח״ח
.25 ,23 ,14 ,12
עיק רי הו ראות התכנית  :סלילת כביש גי שה לגן
הלאו מי ציפ ורי העוקף א ת מוש ב צ יפורי כדי למנ וע מעבר
דרך היש וב של כלי הרכב המגיעים לאתר התי ירו תי ועל ידי
כך למ נוע מפ געים בטיחו תיים וסביב תיים )ר עש ,זי הום
אוויר(.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתבנ 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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל׳ .06-6520038
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 יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר ■ אישור "תכנית מיתאר

התכנון
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מק ומית מס׳ ג217/ו ,"1שינוי ל תכניות ג ,3882/ג /ו 455רג/
יי'
י
 707ז.
ה שטחים הכלולים בתכנית
 ,17496חלקה  ,45ח״ח .62 ,48 ,47

ומקומם:

זרזיר י

 .עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזורי מגורים א׳ והרחבת דרך קיימת.

 -גוש

)" (2תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג ,"11890/שינוי לתכניות
ג/בת 164/וג.7976/

עיקרי הוראו ת התכנ ית :שי נוי ייעו ד מאזור חקלאי
לאזור מגורים א׳ וחלוקה למגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4867התש״ס ,עמי .3084

.

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התבנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל ׳  ,06-6508555וכן
המקומ ית לתכנון ולבניה יזרעאלי ם ,עפולה  ,18120טל־
 ,06-6520038וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, .
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכ נון ולב ניה מבו א העמקי ם מופקד ת "תב נית מפו רטת מס׳
ג."11904/
השטחי ם הכלולי ם בתכני ת ומקומם  :דיינה
 ,17511חלקות .18 ,12

 -גוש

עיקרי הוראות התבנית :ביטול הזזת' דרך להולכי רגל.
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 ה מחוזית .לתכ ני ן ול בניה מח וז הצ פון ,דר ך י קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
מבוא העמ קים ,רח׳ כרמל  ,25נצרת עילי ת  ,17000טל׳
.06 - 6468585
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הוגשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת,את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה .הגליל

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנון ולבניה מעלה הגליל מופקדות תכניות אלה:
)" (1תבנית מיתאר מקומית מס׳ ג1548/ו" ,שינוי לתכנית
ג.7466/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסרא סמיע  -גוש
 ,19206חלקה  ,119ח״ח . .130 ,110
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעונה  -גוש
 ,18375ח״ח  ;10 ,5 ,2 ,1גוש  ,18376חלקות ,15, ,14 ,6-3
 ,52 ,51 ,29 ,28 126 ,25 ,23ח״ח  20 ,18-16 ,13-11 ,9-7
 ;99 ,95-90 ,54 ,53 ,50 ,49 ,30 ,27 ,24 ,22גוש ,18377
 .ח״ח  ,;1גוש  ,18434ח״ח .5 ,4
פתרון לפיתוח חלקות,
עיקרי הוראות התכנית:
הסמוכות לכביש מס׳  ,89תכנית כוללת :הקטנת קו
בניה מ־ססו מ־ מציר הדרך ל־ 50מ׳ מציר דרך מס׳
.89
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
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
המחוזית לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה צפון ,ד רך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל ׳  .06-6508555העתק הה תנגדות
יומצ א למשרד י הועדה  .המקומי ת לתכנו ן ולבני ה מעלה
הגליל ,מעונה ,טל׳ .04-9979659
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 מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ס׳
ג1293/ו" ,שינוי לתב״ע 5ו.36
 ,השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שלומי  -גוש
 ,18322ח״ח  ;108גוש  ,19015חלקות .6 ,5 ,3
עיקרי הוראו ת התב נית :א ( ב ניית מרכ ז מדעים לצורך
כך נדרש ש ינוי י יעוד ח״ח  ,6 , 5 , 3משט ח ציבור י פתוח
לשטח למבני ציבור; ב( הסדרת מקומות חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4895התש״ס ,עמי .4030
התכני ת האמ ורה נמצ את במש רדי ועד ת המשנה
לתכני ות מפ ורטות ,ד רך קר ית ה ממשלה ,נצ רת עילית ,17511
טל׳  ,06-6508554ובן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולב ניה מעל ה הגליל  ,מעו גה ,טל׳  ,04-9979659וכל מע וניין
רשאי לע יין בה בי מים ובש עות שה משר דים הא מורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

המקומית
ולבניה מחוז הצ פון וב משרדי הועדה
לתכנון
לתכנו ן ולבני ה מעלה נפתלי מופקד ת "תכני ת מיתאר
מקומית מסי ג ,"10779/שינוי לתכנית ג.912/
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב  -גוש
 ,14104ח״ ח  ;6גוש 4106ו ,ח״ח  ;1גוש 07ו4ו ,חל קות ,72-64
ח״ח  ;97 ,74 ,75 ,63 ,62גוש  ,14108ח״ח .107 ,101
עיקר י הורא ות התכ נית :א ( ק ביעת שינ וי ייעו ד משטח
חקלאי לשטח מגו רים אי ואחר ים; ב( התו ויית .מערכת
דרכים; ג( קביעת הוראות בניה.
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 התב 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
הועד ה המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה צפון ,דר ך קרית
הממשל ה ,נצ רת עילית  ,17511טל ־  .06-6508555העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המקומי ת לתכנ ון ולבניה
מעלה נ פתלי  ,רח־ ה ארזים  ,131מע לות תרשי חא ,טל׳
.04-9973630
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.

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תבנית נויתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדב ר אישור "תכני ת מית אר
מקומית מס׳ ג1593/ו" ,שינוי לתכנית ג28/ו.5
השט חים הכלולים בתכנית
 ,15174ח״ח .92 ,90 ,86 ,85 ,81-78

ומקומם:

בית זרע

 -גוש

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במ שרדי ה
לתכנון ולבניה מחוז הד רום וב משרדי
לתכ נון ולב ניה באר טוביה מופקדת "תכ
5/123/03/8״ ,שינוי לתכנית .123/03/8

 89לחוק התכנון
ועדה המ חוז ית
המקומית
הועדה
נית מפו רטת מס׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שתולים
 ,2515חלקה  ;16מגרש  101בהתאם לתכנית .123/03/8

-

גוש

עיקרי ה וראות התכנית  :א ( יצירת מסגרת ת כנונית
לאז ור מגו רים לבע לי מקצו ע ולאז ור מגו רים א׳ על ידי
שינויי ם בייעו די קרקע ; ב( ת לוק ת מגרש ים בהסכמ ת הבעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
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 בל 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
הוע דה המ חוזי ת לתכנו ן ולב ניה מחו ז הדרום  ,שד׳ יצ חק רגר
 ,23בא ר שב ע  ,84100טל ׳  .07-6296435העתק הה תנגדות
יומצא למשר די הועד ה המקומ ית לתכנו ן ולבנ יה באר טוביה,
באר טוביה ,טל׳ .08-8503404
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 באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת שטת התעשיה; ב(
שינוי ייעוד משט ח חקלא י ושט ח למבנ י משק לשטח תעשיה;
ג( אי חוד וחלוקה מחדש של חלקות הקרקע; ד( קב יעת
תנאים והנחי ות למתן ה יתרי ב ניה; ה( קביעת תנאים
והנחיות לשמירת איכות הסביבה.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשר די הוע דה המחו זית ■
המקומית
לתכנון ולבניה מחוז הד רום וב משרדי הועדה
לתכ נון ולב ניה באר שבע מו פקדת "תכ נית מפו רטת מס׳
73/107/03/5״ ,שינוי לתכניות  45/107/03/5ו־.57/107/03/5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.7.2000ובילקוט הפרסומים  ,4906התש״ס ,עט׳ .4383

השט תים ה כלול ים בתכני ת ומקומ ם :באר ש בע ,רח׳
מונטיפיורי  - 5גוש  ,38023חלקות  ,35 ,34ח״ח .79 ,36

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה מחו ז הצ פון ,דר ך קרי ת הממשל ה ,נצרת
הועדה
במשרדי
עילית  ,17511טל ׳  ,06-6508555וכן
המק ומית לת כנון ולבניה עמק הי רדן ,טל׳  ,06-6757636וכל
שהמשרדים
רשאי לע יין בה בי מים וב שעות
מעוניין
האמורים פתוחים לקהל.
ח׳ בחשון התשס״א ) 6בנובמבר (2000
יגאל שחר
יושב רא ש הועד ה המ חוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

מסגרת ת כנונית
התכנית  :יצירת
עיקרי ה וראות
להרחב ת שטח ל בניני ציבו ר ע ל ידי שינוי ב ייעו ד הקרקע
.וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
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
הוע דה המ חוזי ת לתכנו ן ולב ניה מחו ז הדרום  ,שד׳ יצ חק רגר
 ,23בא ר שב ע  ,84100טל ׳  .07-6296435העתק הה תנגדות
יומצ א למ שרדי הו עדה המק ומית לתכ נון ול בניה בא ר שבע,
רח׳ מנחם בגין  ,15באר שבע ,טל׳ .07-6463807
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הת נגד ות ל תבנית 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 באר שבע -

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכניות

) (6״תכנית מפורטת מס׳ 18/117/03/5״ ,שינוי לתכנית מס׳
 117/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
'
הפרסומים  ,2512התשל״ט ,עט׳ .921
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בין דרך שמשון,
דרך יעלים ורח׳ מצדה  -גו ש  ;38061שטח הת כנית:
 49.530דונים.

נמסרת בזה הודעה ,בדביר ביטול הפקדת תבניות
י
אלה:
) " 0תכנית מ פורטת מ ס14/119/03/5 ,״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 19/03/5ו שה ודעה ע ל הפקדתה  ,ב התאם לס עי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,2467התשל״ח ,עמ׳ .2594
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שב׳ ו׳ ליד מבצע
י עובדה  -גוש  ;38061שטח התבנית 4.24 :דונם.
עי קרי הוראות התבנית :ייעוד שטח ל־ 2מ בני צי בור גן
ילדים ומעון יום ,חניה ציבורית ,שביל ודרך.
ם,

) (2״תכנ ית מפור טת .מס׳ 14/167/03/5״ ,ש ינוי לת כנית מ
 167/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,2572התש״מ ,ענד .157
השטחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :מזרחה למסילת
הבר1ל בעמק שרה׳ ,שטח התכנית :כ־.064ו 2דונם.
עיקר י' הור אות התכנ ית :חלו קת מגרש  108ואיחוד
מגרשים  111-109באזור התעשיה עמק'שרה.
) (3״תכנ ית מפור טת ימס׳ 16/117/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 117/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה965-ו ,פור סמה ביל קוט
הפרסומים  ,2467התשל״ה ,עמי .2594
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ^',יא;
רח׳ אבר בנאל  -גו ש  ;38061שטח הת כנית 13.540 :
'
דונם.
עיקרי ה וראות ה תכנית :שינוי ב העמדת ה מרכזון
המסחרי ושינוי גבולות מגרשים  66-64ותוספת בניה.
) (4״תכנית מפורטת מס׳ 16/119/03/5״ ,שינוי לתכנית מס׳
 119/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
י
הפרסומים  •,2511התשל״ט ,ענד .888
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳ ו׳,
רה׳ שאול המלך  -גו ש  ;38061שטח הת כנית 69.660 :
דונם' .
קביעת שימושי קרקע
עיקרי הוראות התבנית:
וצפיפויות באדרי מגורים  4קומות על עמודים וקומה
אחת או קוטג׳ ודרכי גישה ,התוויית רשת דרכים לרכב
י ולהולכי רגל.
) (5״תכנית מפורטת מס׳ 17/115/03/5״ ,שינוי לתכנית מס׳
 115/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
.
הפרסומים  ,2479התשל״ט ,עט׳ .197
ה שטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :באר שבע  ,שב' ט 
 גוש .38064
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עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח ל־ 2חנויות בקומת
 .הקרקע של בתי מגורים.

.

עיקרי הוראות התכנית  :שינו י ייעוד למוסדות ציבור -
בית כ נסת ,ג ן ילדים  ,שט ח ציבור י פ תוח ,ד רכים
וחניות.
) (7״תכ נית מפו רטת מס׳ 19/119/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 119/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט
 ..הפרסומים  ,2572התש״ט ,עט׳ .156
ומקומם :שב׳ ו׳ ,רחובות
השטחים הכל ולים בתכנית
שאול המלך ומבצע יואב  -גו ש  ;38061שטח הת כנית:
.
 69.669דונם.
עיקרי הוראות התכנ ית :יי עוד שטח לשכונת מגורים
 182יחידו ת די ור ,מגו רים א׳  ,מגורי ם  4קומו ת בניני
ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,דרכים וחניות.
) (8״תכ נית מפו רטת מס׳ 20/167/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 167/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,2787התשמ״ב ,עמי .1005
השטחי ם הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :עמק שר ה )אזור
תעשיה ו מלאכה(  -גו ש אל סיר  ,ח״ ח  ;15שטח
.
התכנית :כ־ 140דונם.
עיק רי הו ראות ה תכנית :פ יצול מג רש מס׳  132לשלושה
מגרשים עם דרך גישה ברוחב  12מ׳.
) (9״תכ נית מפו רטת מס׳ 22/117/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 117/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו ,פורסמה בילקוט
י הפרסומים  ,2576התש״ט ,עמי .243
השט חים הכלול ים ב תכנית ומ קומם :ב אר שבע ,שב׳ יא׳
)מרפאה(  -גוש  ,38061חלקה .95

עיקרי הוראו ת התכנית  :תיקון תקנון
בניה מ־ 25%ל־ 35%בקומה;  2קומות.

 -שינו י באחחי

) (10״תבנית מפורטת מס׳ 23/119/03/5״ ,שינוי לתכנית מס 
 119/03/5שהודעה על הפקדתה ,בהתאם לסעיף 89
.
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,2680התשמ״א ,עמי .812
ה שטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :באר שבע  ,שב׳ ו 
 גו ש  38061חלקות בהסד ר; שטח התכנית 14.210 :
דונם.
עיקרי ה וראות התכנ ית :שי נוי שטחי חניה צ יבורית
לחניה פרטית משועבדת לצורכי ציבור.
) (11״תכ נית מפו רטת מם׳ 40/115/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 115/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,3429התשמ״ג ,עמ׳ .1061
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

השטחי ם הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :שב׳ ט׳  ,רז־ו׳
ממשית ו  -גוש  ;38060שטח התכנית 0.577 :דונם.

השטח ים הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :באר שב ע ,חלקה 4
 -גוש .B8039

עיקרי הורא ות הת כנית  :שינו י בקו בנ ין קדמי לרחוב
מגידו מ־ 5מ׳ לבין  4מ׳ ו־ 3.6מי.

עיקר י הורא ות התכ נית :ק ביעת ייע וד לתחנ ת הסגר
לבהמות.

) (12״תכ נית מפו רטת מס׳ 41/115/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס־
 15/03/5ז שה ודעה ע ל הפקדתה  ,ב התאם לס עי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שב״ה965-ו ,פור סמה ביל קוט
הפרסומים  ,3505התשמ״ח ,עמי .388

״ת בנית מפורטת מס׳ ד673/״) ,מס׳ חדש (136/03/5
)(19
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכוין
והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומ ים
 ,1585התש״ל ,עמי ו.82

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מתחמים א׳ ,ב:
ב׳ו; שב׳ ט׳ ,פלח ג׳; שטח התכנית 282 :דונם.

השטחי ם הכל ולים בתכ נית ומק ומם :חלק י גושים ,38020
.38061 ,38021

עיקרי הור אות התכ נית :תכנון חדש לשכ ונת בנה ביתך,
תכנון והתוויי ת רשת דרכים ,קביע ת מגרשים לבניני
ציב ור ,קב יעת שטחי ם ציבוריי ם פתוח ים ,קב יעת שטח
למסחר ,קביעת תק נות ו הוראות ב ניה לא זורים ולשטחים
הנ״ל.

עיקרי הוראות התכנית :דרך מצדה )אזור .(131

) (13״תכ נית מפו רטת מס׳ 56/115/03/5״ ,שי נוי לתכ נית מס׳
 44/115/03/5שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף 89
לחוק הת כנון והב ניה ,הת שב״ה ,1965-פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,4048התשנ״ג ,עמ׳ .1709
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳ ט׳,
רח׳ עין גדי  -גוש .38111
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א( שי נוי ייעו ד משטח ציבורי
פתוח לשטח מסחרי; ב( קב יעת הנחיות בניה לשטח
מסחרי.
)4ו( ״תכ נית מפו רטת מס׳ ד295/״) ,מספר חדש ,(116/03/5
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
התשב״ה965-ו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
והבניה,
 ,575התשי״ח ,עט׳ .360
השטחי ם הכל ולים בתכנית
דרום.

ומקומם :באר שבע  ,שיכון

) (15״תכנית מפורטת מס׳ ד367/א״) ,מספר חדש ,(1/126/03/5
באר שבע,
מזרח ,שב׳ ב׳,
תיקון  1לתבע״מ דרום
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
הפרסומים
והבניה ,התשב״ה965-ו ,פורסמה בילקוט
 ,1009התשכ״ג ,עמ׳ .1141
) (16״תכנית מפורטת מס׳ ד368/״) ,מספר חדש 039/03/5
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
הפרסומים
והבניה ,התשב״ה965-ו ,פורסמה בילקוט
 ,783התש״ך ,עמי .2003
עיק רי הו ראות
שבע.

התכנית :שב׳ מגורים

סולל בו נה באר

) (17״ת כנית מפורטת מס׳ ד408/״) ,מספר חדש (123/03/5
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומ ים
 ,866התשכ״א ,עט׳ .1850
עיק רי הור אות ה תכנית :אזור מגורים ב עיר היש נה באר
שבע )שלב א'׳(  -גוש .38035
) (18״תכנית מפורטת מם׳ ד467/״) ,מספר חדש (142/03/5
שהודעה על הפקדתה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1122התשכ״ה ,עט׳ .262
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א2.2000 ,ו.ו2

כל מע וניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב משרדי הו עדה
המח וזית לתכנ ון ולבנ יה מח וז הדרו ם ,שד׳ יצחק רגר ,23
באר שבע ,טל׳  ,07-6296435ובמשרד י הועד ה המקומית
לתכנ ון ול בניה באר ש בע ,כיכר מנ חם בגין  ,15באר שבע,
האמורים
ובשעות שה משרדים
טל׳  ,07-6463807בימים
■
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה ה מחו זית
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי ב משרדי
המקומית
לתכנון ולבניה מחוז הד רום וב משרדי הועדה
לתכנון ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מם׳ 3/209/03/5״ ,שינוי
.
.2/72

לתכנית /5במ/

השט חים הכלול ים ב תבנית ומ קומם :ב אר שבע ,רח׳ נחל
עשן  -גו ש ) 38162בהסד ר( ,חל קות ארעיו ת  ;38 , 37גוש
) 38163בהסד ר( ,חל קות ארעיו ת  ;16 , 15גו ש 38164
)בהסדר( ,חלקות ארעיות .6 ,5

עיקרי הו ראות התכנית :תוספת זכויות בניה וש ינויים
בק ווי בני ן ,בהנ חיות והגבלות בניה באז ור מגו רים א׳
מגר שים קיי מים מס׳ A22, B22, A116, B116, A174,
.B174, A194, B194
) (2״ת כנית מפ ורטת מס ׳ 7/211/03/5״ ,שינוי לתבנית /5במ/
.4/63
הש טחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :באר שבע ,שב 
נחל בקע  -גושים ,38316 ,38314 ,38307 ,38306 ,38303
 38317בשלמות.
עיקרי הו ראות התכנית :תוספת זכויות בניה וש ינויים
במגבלו ת בניה בלא שינוי בקווי בנין באזו ר מגורים
א׳.
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
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
המח וזית לתכנ ון ולבנ יה מח וז הדרו ם ,שד׳ יצחק רגר ,23
באר שבע  ,84100טל ׳  .07-6296435העתק ההתנגדות יומצא
למש רדי ה ועדה המקומי ת לתכנו ן ולבניה באר ש בע ,רח׳
מנחם בגין  ,15באר שבע ,טל• .07-6463807

979

התנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א אם כן•
הו גשה בכ תב ,בפ ירוט הנמ קות ובל יווי תצ היר המ אמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

)ו( "תכנית מפורטת מס׳ 2/122/03/5״ ,שינוי
 4שיכונים ציבוריים/02/5 ,וסו ו־.122/03/5

התכנון

לתכניו ת /08/1

השטח ים הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :באר שב ע ,העיר
העתיקה  -גוש  ,18055חלקה  ,5ח״ח ,29
עיקרי הוראו ת התבני ת :הגר לת זכויו ת הבניה במגרש
בוא באזור מגורים א׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.7.2000ב ו ובילקוט הפרסומים  ,4908התש״ס ,עט׳ ב.445
)" (2תכ נית מפו רטת מס' /5ב ," 4/209/0שונו י לתכנ ית /5במ/
,75

השט חים הכלול ים ב תכנית ומ קומם :ב אר שבע ,רח׳ נחל
עשן  -גוש כ.ב.9 .

עיקר י הוראו ת התכנ ית :שינו יים במגר ש מגורי ם קיים
על יד י תוספ ת זכוי ות בני ה ,תוס פת קומה  ,שינו י בק ווי
בנין ,וקביעת הנחיות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.5.2000ובילקוט הפרסומים  ,4871התש״ס ,עט׳ .1115
) (6לתכ נית מפו רטת מם׳ 78/115/01/5״ ,שינוי לתכנית
/5במ.82/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳
נאות לון  -גוש  ,38126חלקה ) 17ארעית(.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות בניה באזור
מגורים א׳ מגרש מס׳  1בלא שינוי בייעוד הקרקע ,ובלא
י
שינוי בקווי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4901התש״ס ,ענו .4216
) (7״תכ נית מפו רטת מס׳ 114/108/03/5״ ,שינוי
1 78/108/03/5.־.105/108/01/5

לתכניות

עיקר י הור אות התכ נית :ה גדלת זכו יות בני ה ומתן
אפש רות לבניית מחסנים בחצרות פרטיים על ידי
שינויים בהנחיות והגבלות בניה למגרשים האלה:

השט חים הכלול ים ב תכנית ומ קומם :ב אר שבע ,שב׳ גי,
רחובות השלום ויד ושם  -גוש  18010בשלמות.

A161, B161, A162, B162, A163, B163, A164,
B164, A165, B165, AI66, B166, A167, B167,
A168, B168, A169, B169, A170, B170, A171,
 B171, A172, B172, A173, B173הנמצאים באזור

עיקרי ה וראות התכנית  :א ( יצירת מסגרת ת כנונית
להק מת אזור מ שולב ב מגורים מ יוחד ו מסחר על ידי
שינויי ם בייעו די קרק ע; ב( איח וד מגרשי ם בהסכמת
בעלים; ג( קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מגורים א׳.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
בו ובילקוט הפרסומים  ,4908התש״ס ,עט׳ ב.4457.2000.
ג( ״תכנית מפורטת מס׳  0/207/01/5ו" ,שינוי לתכניות(
.במ/ב 7ו־/5במ/ב/7ו5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳ ו׳
.גושים  18153 ,18132בשלמות -

עיקרי הו ראות התכ נית :שינ ויים בהנ חיות וב מגבלות
בניה במ גרשים8A, 8B, 19A, 19B, 54A, 54B, 71A, :
71B, 86A, 86B, 125A, 125B, 127A, 127B, 155A,
I55B, 177A, 177B, 186A, 186B, 204A, 204B,
A, 206Bהנמצאים באזור מגורים א ,'206
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
ובילקוט הפרסומים  ,4901התש־ס ,עט׳ .4216 6.7.2000
״תכנית מפורטת מם׳ 19/151/01/5״ ,שינוי לתכניות )(4
ו־/03/5ו5ו/11/ב .י 13/151/05/5
,השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳ ד׳
רח־ המלך שלמה  -גוש  ,18072חלקות  ;125 ,124גוש
חלקות .56 ,55 ,41 38075,
עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת מסגרת תכנונית
להסדרת הקמתו של מוסד )בית אבות( ,על ידי שינויים .
בייעודי הקרקע; ב( קביעת זכויות ומגבלות בניה
.חדשות; ג( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים

980

) (5״תכ נית מפו רטת מס׳ 77/107/01/5״ ,שינוי
1 27/107/01/5־.52/107/03/5

לתכניות

השט חים ה כלול ים בתכני ת ומקומ ם :באר ש בע ,רח׳
סוקולוב  - 15גוש  ,38025חלקה .70

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה ,בהתאם לסעיף דוו ,ל חוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.4.2000ובילקוט הפרסומים  ,4882התש״ס ,עט׳ .1524

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.1999ובילקוט הפרסומים  ,4801התשנ״ט ,עט׳
.5522
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המחוזית
לתכ נון ו לבני ה מחוז הדרום  ,שד׳ י צחק רגר  ,21בא ר שבע
 ,84100טל ׳  ,07-6296435ובמשר די הועדה המקומ ית לתכנון
ולבנ יה בא ר שב ע ,רח ׳ מנ חם בגין  ,15בא ר שבע  ,טל׳
 ,07-6463807וכל מ עוניין רשא י לעיי ן בהן בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  17ו לחו ק התכ נון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אי שור "תכ נית מפ ורטת מס׳
21/106/03/25״ ,שינוי לתכנית /25בת.27/
השטח ים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :דימונ ה ,אזור
תעשיה ישן  -גוש  100256בשלמות.
עיקרי הוראות התכנית  :יציר ת מסגרת תכנונית לאזור
מלאכה ותעשיה זעירה על ידי שינ וי בייעוד הקרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה .בעיתונות ביום
 8.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4901התש״ס ,עמי .4217
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בבסלו התשס״א21.12.2000 ,

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התבנית
לתכ נון ו לבני ה מחוז הדרום  ,שד׳ י צחק רגר  ,23באר שבע ■
00ו ,84ט ל׳  ,07-6296435ובמשר די הועדה המקומ ית לתכנון
ולבניה די מונה ,שד׳ הנשיא ו ,דימונה  ,8600טל ׳  6563182
 ,07וכל מעו ניין רש אי לעי ין בה בימ ים וב שעות שהמ שרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית  :יציר ת מסגרת תכנונית להקמת
הישוב הקהילת י על ידי שינויים ביי עוד י הקרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
.10.1999ו 2ובילקוט הפרסומים  ,4814התש״ס ,עמי .766

מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  7ו ו ל חוק ה תכ נון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אי שור "תכ נית מפ ורטת מס׳
5/103/03/15״ ,שינוי לתכניות  2/103/03/15ו־.4/103/03/15
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :מיתר
 ,100001ח״ח .4

השטח ים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ב אר אורה  -גוש
 ,39116ח״ח .1

 -גוש

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכ נון ו לבני ה מחוז הדרום  ,שר׳ י צחק רגר  ,23בא ר שבע
 ,84100טל ׳  ,07-6296435ובמשר די הועדה המקומ ית לתכנון
ולב ניה חבל אילות ,איל ות ,טל׳  ,07-6355819וכל מע וניין
רשאי לע יין בה בי מים ובש עות שה משר דים הא מורים
פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית  :הקמ ת מסגרת תכנונית למרכז
מיתר ,על ידי איחוד וחלוקה  ,שינוי בייעוד י.קר קע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.1.2000ובילקוט הפרסומים  ,4853התש״ס ,עמי .2609
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התבנית
לתכ נון ו לבני ה מחוז הדרום  ,שד׳ י צחק רגר  ,23בא ר שבע
 ,84100טל ׳  ,07-6296455ובמשר די הועדה המקומ ית לתכנון
ולבנ יה מית ר ,מיתר  ,85025טל ׳  ,07-6517410וכל מע וניין
רשאי לע יין בה בי ׳מים וב שעות שה משר דים הא מורים
פתוחים לקהל.
מרהב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ב דבר איש ור "תכנ ית מפו רטת מ ס׳
16/155/03/18״.
השטחי ם הכל ולים בתכ נית ומק ומם :קרי ת מלאכי -
גוש  ,309ת״ח  ;75מגרש 26ב בהתאם להכנית .155/03/18
יצירת מסגרת תכנונית
עיקרי הוראות התכנית:
להגדלת זכויות הב ניה באז ור מגו רים ב׳ בשכונת מגורים
קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4744התשנ״ט ,עמי .2932
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכ נון ו לבני ה מחוז הדרום  ,שד׳ י צחק רגר  ,23בא ר שבע
 ,84100טל ׳  ,07-6296435ובמשר די הועדה המקומ ית לתכנון
ולבניה קרי ת מל אכי ,רח ׳ ז׳ב וטינסקי  ,1קרית מלאכ י ,70900
טל׳  ,08-8608704ובל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אילות

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 מס׳ 164/02/12״.
ילקוט הפרסומים  ,4945ב״ר בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת תכניות
אלה:
) (1״תכ נית מפו רטת מס׳ 367/03/7״ שהודעה על הפקדתה,
בהתאם לסעיף  89לחוק ה תכנון וה בניה ,ה תשכ״ה-
 ,1965פורסמה בילקוט הפרסומי ם  ,3572הת שמ״ח ,עמי
.2851
השטחי ם הכ לולים בת כנית ומ קומם :ני ר עקיבא -
גושים וחלקות ו ;12 ,2 ,שטח התכנית 2,500 :דונם.
עיקרי הוראות
מרעה.

התבנית  :הקמ ת מבנים

חקלאיים לצורך

) (2״תב נית מפו רטת מס׳ 368/03/7״ שהודעה על הפקדתה,
בהתאם לסעיף  89לחוק ה תכנון וה בניה ,ה תשכ״ה-
 ,1965פורסמה בילקוט הפרסומי ם  ,3572הת שמ״ח ,עמי
.2851
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל גרר  -גושים
 ,15-13 ,11 ,6 ,5חלקות ו) 7 ,4 ,2 ,חלק(; שטח התכנית:
 2,900דונם.
עיקרי הוראות
מרעה.

התכנית  :הקמ ת מבנים

חקלאיים לצורך

) (3״ת כנית מפורטת מס׳ ד ) ■884/מסי ח דש (125/03/7
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,פורסמ ה בילקו ט הפרסו מים
 ,2083התשל״ה ,עמ׳ .913
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
השלושה.

קיבוץ עין

עיקרי ה וראות התב נית :ייעוד שטח למג ורים ,ל מוסדות
ציבור ,לדרכים ולשטח ים פרטיי ם ,לאזור מלאכה ,לבניני
משק ,ל ספורט  ,לשירותי ם ולאחסנה  ,לבית ע למין,
לתעשיה ולחקלאות בשטח כולל של  538דונם.
) (4״ת כנית מפורטת מס׳ ד912/״ ) מס׳ ח דש (129/03/7
שהודע ה על ה פקדתה ,ב התא ם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומ ים
 ,2235התשל״ו ,עמי .2124
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השט חים הכלולי ם בתבנית ומקומם  :קיבוץ
גושים 3ו8ו.1872 ,1867 ,

אור הנר -

עיקר י הוראות התכנ ית :יי עוד שטח למגורים  ,לשטח
ציבו רי פתוח ,לאזור ספורט  ,לאזור מלאכה ולאזו רי מבני
משק.
) (5״תכ נית מפו רטת מסי 3/152/03/7״ ,שינו י לתכני ת ד/לס/
52ו שהו דעה על הפקדתה ,בה תאם לסע יף  89לחוק
התשכ״ה965-ו ,פור סמה ביל קוט
והבניה,
התכנון
הפרסומים  ,2524התשל״ט ,עט׳ .1246
השט חים הכ לולים בתכנית ומקומם :מרכז אז ורי ליד
המושב ים א והד ,מב טחים ,תלמי אל יהו ,ש דה ניצן,
מועצה אזורית אשכול.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בחלקות מגרשים
לצור ך קביעת ייעוד י קרקע  ,קביעת הוראו ת בניה
באזורי ם המיועדי ם ,קבי עת שטח ים ציבוריי ם פתוחים
וכר.
) (6״תכ נית מפו רטת מם׳ 1/193/03/7״ ,שינוי לתכני ת /03/7
 193שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף  89לחוק
התשכ״ה965-ו ,פור סמה ביל קוט
והבניה,
התכנון
הפרסומים  ,2318התשל״ז ,עמי .1303
השטחי ם הכל ולים בתכ נית ומק ומם :אזו ר תעשיה
במועצה האזורית אשכול.
עי קרי הור אות הת כנית :יי עוד שטח של כ־65ו דו נם
למפעלים אזוריים.
) (7״תכנית מפורטת מסי 2/131/03/7״ ,שינוי  .לתכני ת /03/7
 131שהוד עה על הפקדתה ,בהת אם לסעי ף  89לחוק
התשכ״ה ,1965-פורס מה בילק וט
והבניה,
התכנון
הפרסומים  ,2762התשמ״א ,עט׳ וו.2
השטחי ם הכל ולים בתבנית ו מקומם:
 -שטח התכנית :ב־43ו דונם.

מרכז מוש ב יכיני

עי קרי הו ראות התכני ת :א( תיחום שטח פי תוח של
מרכז מ ושב יכ יני :ב( קבי עת תנאי בנ יה ,א זורים
ועתודות קרקע; ג ( התוו יית רשת דרכי ם ל מיניהן וסיווגן
בתחום התכנית.
כל מע וניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב משרדי הו עדה
המ חוזית ל תכנון ולבניה מחוז ה דרום ,שד ,יצ חק רג ר ,23
באר שבע ,טל׳  ,07-6296435ובמשרד י הועד ה המקומית
לתכ נון ולבני ה שמעונ ים ,ת״ד  ,50שד רות ,טל ׳ ,07-6894063
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳ בחשון התשס״א ) 8בנובמבר (2000
שלום דנינו
יושב רא ש הועד ה המ חוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה965-ן
הודעות על בקשות לצו ירושה ,צו קיום צוואה או
מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  67לחוק ה ירושה,
התשב״ה965-ו ,כי בתיקים המפו רטים להלן הוגשו לרש מים
לענ יני ירו שה ב לשכות השונות בקשות ל צו ירו שה ,לצו
,
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

הרשם לעניני ירושה בירושלים ,רה׳ יפו  ,216ירושלים
מס׳
תיק

שם הבעגח/ה

ת^ו־יך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/3070

לוסטיג בנימיו
מותחדה טובה
מימרן סול

1/3081

חביב פולט דליה  03/07/2000חביב שלמה

1/3078
1/3079

 16/12/1999לוסטיג ארז
 03/02/2000משיח נחמיה
 10/09/2000דלאלמלכה

1/3085

אלשטיי! עליזה

 08/06/1998אלשטייויואב

1/3086
1/3087
1/3088
1/3089
1/3090׳
1/3092
1/3095
1/3096

אלקלעי משה

סיידו גוליה

 12/07/1999אלקלעי רבקה
 07/06/1981זמלעמרס
 26/07/2000זמל עמרם
 16/07/1999גרודסקיאמה
 02/07/2000סבג חדר רוחמה
 03/01/2000גוטסמן בולג דבורר
 01/11/1989בו יעקב חיים
 13/08/1998סיירו חיים

1/3098

אבולעפיה צוק ק  11/03/2000צוקרסלביאן

1/3099
1/3100
1/3101

זמל יצחק
זמל מזל
רוזנפלד משה
סבג רפאל
גוטסמן דוד
בו יעקב דוד חי

רוזנר דוד
רחמו סוניה
טורקל גיסלה

 15/11/1994רחנו מרגריטה
 10/02/1999מחלייקאולג
 26/08/2000קורנפלר גרמי

צוואות
1/3071

סדולוביץ יהודה

1/3072
1/3073
1/3074

פרדה דוד
בו-גיגי דוד

1/3075
1/3076
1/3077
1/3080
1/3082

 08/09/2000טדולוביץ פרחה
 12/05/2000פררה שרה
 27/03/1980חגג עליזה

בלייקי מייקל אר  27/05/2000בלייקי אודרי
 17/06/1998זק יוסף
וולף חנה
דבורה
שלזינגר
 21/08/2000יארוססינידב
פסו מאיר
ירדני יצחק

 .חביב נינה
 ■ 1/3083אמזל שלמה
1/3084
גננסר מיכל
 1/3091קופרשטוק יצחק
 1/3093וייס ורוניקה
 1/3094בו יעקב גאולה
1/3097
מאיץ דוד וולף

 29/06/2000וינר נגה
 02/09/2000אלבג חדוה
 25/05/2000חביב שלמה
 06/05/1997אמזל תיפה אליס
 17/10/1999זומר דליה
 22/06/2000קופרשטוק מרים
 21/08/2000וייס צבי
 02/03/2000בו יעקב חיים
 18/04/1998טאיץ שולמית
שלמה אקסנהנדלר ,רשם
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ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

הרשם לענעי ירושה בתל אביב ,רח׳ אידלסון נ ,1תל אביב
מסי

תיק

תאריך

שם המנוח/ה

:הפטירה

שם המבקש/ת

מס
תיק

שם המנוח/ה

חאריך
הפטיוזז

שם המבקש/ת

1/20411

גוטפריד איזיה

 25/02/1994גוטפרידז׳ניה

1/20326

יעקב פור זלפה

 27/03/1999משהדי גבריאל

1/20413
1/20419

נסים שלום
לייסר יהודה

 27/02/1996בר יהודה נסים
 06/05/1998להטאביהו

1/20327

סטורניק עמוס

 13/02/1999סטודניק חביבה

1/20421

ווהבה מרגלית

 05/07/1997ווהבה דוד

1/20332

יוספיה אגדס
אגם דורון

ירושות
 01/04/1986יוספיה יגאל

1/20422

ווהבה יוסף

 03/02/2000ווהבהדוד

 04/01/1976אגם יגאל

1/20423

הברמן אלי רות

 13/07/1997הברמן דניאל

1/20335
1/20336

גבר טובה
סופר ששון

 25/06/1992גבו אהודה
 09/05/2000חנן דליה

1/20424
1/20425

נבון־פלקון מיני
הברמן לאו

 17/02/1999פלקון אליהו

1/20337

הרשקוביץ פפי

 28/06/2000שטרן רווינהתבו

1/20338

וייסמן מרצל
בן צבי חנה

 03/05/2000שדה גיא
 02/03/1993מצקיועמית
 11/08/2000זית יהודה
 18/10/1993שטרן שרה
 09/08/2000שלום מזל גיוליה
 31/07/2000מלבין עופר
 30/04/1997אלגרבלי שרי

1/20426
1/20430

ווינטר שינדל

1/20328

1/20339
1/20340
1/20341
1/20349
1/20353
1/20356
1/20358
1/20359
1/20360׳
1/20362
1/20363
1/20366
1/20367
1/20371

זית שמעון
מנדל עליזה
שלוס רפאל
מלכיו מרדכי
קדוש לאה
 28/08/2000כהן זהבה
כהן יעקב
ינקוביץ ליליאנו  05/01/1995כהן אביב
 12/08/2000פרץ יעקב
פרץ אסתר

 18/08/1989גוביר אליהו

גוביד שלמה
עמרם נטאקס מ  5/09/1998ו עמרם ברנוה
 14/05/2000רוסנו פאני
אלקן דת
מרקוס משה
וילק אברהס

 22/08/2000מרקוס מתילדה
 09/09/1999פלר אביבית

1/20374

מנדל מנו

 n/09/2000מנדל לואיזה

1/20375
1/20376
1/20379

יניב אברהם
קפלן חיה
כהן זוז

1/20380

ורסנו יצחק

 24/02/1986יניב טובה
 26/08/2000קפלן יעקב
 30/03/2000טובי ליאורה
 13/11/1984ורסנו גורלי שדה

1/20381

ורסנו יוסף

 06/08/2000ורסנו ויקטוריה א

1/20383
1/20384

ורשבסקי רחל
סולומנוב ריבר
סקוטלסקי ראו

1 /20388

שריס מלבה

 14/11/1999שרם ניסים

1/20391
1/20393
1/20394

ברזילי שמעון
דימרמן ריקרדו

 18/01/1996ברזילי נעמי
 01/09/2000רימדמן דן יחזקאל
 03/07/2000גורביץ מינהנפויש

1/20386

פרישמן פניה

 22/03/2000.ורשבסקי משה
 .22/05/1986סולימנוב יורי
 30/06/1998סקוטלסקי ויטה

 18/10/1999דיין עליזה

1/20395
1/20397

דיין אליהו
ובר משה
ווינטר יצחק מו  25/03/1999וינטר גולדה
 03/07/2000כהן אילן
כהן אסתר
 21/05/2000קדוש שושנה
קלוש יצחק
 19/05/2000ניקיטיו איגוד
ליאשקו רחל

1/20408

תותח פרז אדוו  08/12/1997תותח אלים
 15/05/1998ג׳אבר פאטמה
גאבר מרים

1/20400
1/20403
1/20404
1/20405
1/20410

 22/06/2000ובר פנינה

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

1/20431
1/20433

שפיגלר שמואל
רובינשסיין צבי
רובינשטיין אסר

 20/08/2000הברמן דניאל
 11/08/2000וינפו צבי
 01/04/1980צוו מירה
 15/01/1985מוכתר דינה
 30/08/1999מוכתר דינה
 06/08/2000אברהמוף שלומית
 04/09/1993פינקוס-קליר נורית
 11/07/1981מיוחס כרמלה
 06/04/1986מיוחס כרמלה
 19/01/2000שרמי אילן
 23/02/2000חתוכה שרה
 21/06/1987שוחטטניה

1/20435
1/20436
1/20438
1/20439
1/20444
1/20445
1/20447
1/20448

בו-ברוך שמעון

 04/08/1997בן-ברוךאליס

1/20456

אבו סיף פטמה

 26/04/1989אבו סיף חדר

1/20462
1/20465
1/20466
1/20467

גולצמן ראיסה
ולנצ׳יק רזיאל מ
רום אנה

 23/07/2000גויבמומוסיה

1/20468
1/20469
1/20470

אברהמוף טחה
קליר ברוך
קצנו אברהס
קצנר שושנה
שרתי אהובה
חתוכה עובדיה
רוזנטל קרל

תרשיש יעקב
לב שמעיה
דויטש אליעזר
חמודי חביבה
סלים משה

1/20473
 1/20474א לעזר שרה
 1/20475באבלאשוילי ב!
 1/20477קובה גיא
 1/20478קרופר יעקב נתו
 1/20479עופר ישראל
 1/20480עופר יוסף

 30/03/1999ריאזנצבארטס
 10/01/2000רוסבודיס
 24/04/1997תרשיש שלמה
 11/09/1995לב חיה
 29/11/1999דויטש לאה
 01/04/2000חי רות
 13/01/1987סלים של
 16/07/2000שורץארנסטה
 01/02/1994בבלאיגנו
 07/05/2000קובה נוית
 02/07/2000קרופר אברהם
 26/10/1968עופר שרה
 13/07/1994עופר שרה

צוואות
1/20325
1/20329
1/20330
1/20331
1/20333

 22/08/2000ארמון דת

רוט מרגרית
 27/07/2000קורט ישראל
קורם לאה
 16/04/2000רכס יגאל יצחק
רכס חנה
 11/06/2000הראלאביקס
הראל מיכאל
שנייויים אברהם  20/12/1999שנירצביקה

 1/20334רחנבלטבינספו  18/06/1997נתמן דבורה ג׳ול
 1/20342גרינברג אברהם  12/08/2000גרינברג לאה
 1/20343אילוני שלומית 07/11/1994־ אילוני יובל
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הרשם לענעי יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון  ,13תל אביב
)המשך(
מס
תיק שם המנוח/ה הפטירה

תאריך

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/20420

כץ הדויג

1/20427

1/20344

אילוני משה יהו

ווינטר יעקב
 09/12/1995וינטרצבי
 17/08/2000שוורץ משה
.שוורץ עדה
שפיגלר דבורהנז  26/05/2000צור מירה

1/20345

שואב דות

 24/07/2000שואב עזריאל ישר

1/20346

צשנובר חיה

 03/09/2000דינר חיים •

1/20432
1/20434

קושלנקו יבגניה

 26/07/1998אזרילטמיאנה

1/20347

צור פאולה

 31/05/2000צור• דוד

1/20437

אילני אסתר
שטיינמץ מייטה

 03/06/2000אילני רפאל

1/20348
1/20350

ניצני רבקה

 17/11/1995ניצנייאברהס
 11/04/2000הרוסי יעל

צוואות

.

פלדמן אברהס

 1/20351מלכיו רנה
 1/20352י ברקמןיעקב
 1/20354גלסברג פרנצסל
 1/20355והבה ויטה
 1/20357טאוב גבריאל
1/20361
1/20364

בן יוסף יפה
אשר אברהם

 • 1/20365ליבני זהבה
 1/20368לוי ברטה
 1/20369עינב וינהאח ש1
1/20370
1/20372
1/20373
1/20377
1/20378
1/20382

פדילה כאמלה
סטריקובסקי חנו
פלדמן אירה
זהבי חנה
זילברמן רומי רו

1/20385
1/20387

קצב ציון
בק אלישבע
זילמן אהובה

1/20389
1/20390

אביעזר מרדכי נ
זיתה ליליאו

1/20392
1/20396

פאריזר חנה
דמקלו רסלה

1/20398

צפאס זאב

1/20399
1/20401
1/20402

טירצס מלכה
לוי נסים
עובדיה חבוי

1/20407

סיטון דחה
וקספרס חייס

1/20406

 1/20409ויס איזידור
 1/20412אפלקיר משה
 1/20414זילברשץ רבקה
1/20415
1/20416
1/20417
1/20418

984

שם המבקש/ת

טויטו נונה
שטיימץ רחל
פילובסקי ישרא
שוחט מלכה

1/20428
1/20429

 14/07/2000אילתי יובל

 1.7/07/2000בית הורים ע" פנחס

 01/09/2000מלכיאל משה
 01/08/1979נאטור ממדוח עבדז

1/20440
1/20441

ברק שמואל רוב

 16/10/1998נוטראוס לימיטד

 10/04/1994מלכיו עופר

1/20442

שינברג אריה

 24/08/2000ברקמו מולי
 07/08/2000כהובתהרד
 10/05/2000והבה פורטונה

1/20443
1/20446
1/20449

 21/06/2000טאובדליה

1/20450

גרשקוביץ נחמה
סלט רבקה
מרקום ברטינה
מנחמוב שמעון

 08/06/2000שינברג אמיר
 13/07/2000גרשקוביץ אליהו
 24/08/2000סלט מיכל לירז
 28/03/2000קנז יהושע
 14/07/2000מנחמוב ליליאן

 2/03/2000ו בן יוסף ראובן
 18/01/2000אשר דניאל י

לוי סחנה
אברהם גוליט

 02/06/2000דכנר אודליה י ■
 11/11/1995לוי נורי
 28/08/2000עינב וינהאוז יצחק
 22/05/1990פדילי ענברה יוסף
 29/01/2000בולקינד עדינה
 08/09/2000פלדמן ערן
 30/10/1999מויאל נורה אלינע
 15/08/2000הולצמו דורית
 19/04/2000קצב גדעון
 17/07/2000בק שלמה
 03/08/2000פרידמן איריס
 26/03/2000אביעזר נלי יהודית
 14/05/2000זית יצחק
 02/03/1994ג׳קסון־לק סוניה ש
 27/08/2000דסקלו יוסף

-

י

נאטור עזיזה

1/20451
1/20452
1/20453
1/20454

׳ברטה פני
אברהם אליהו

 16/03/2000אברהס חיים

1/20455

בלוף איבל

 06/10/1999בלוראיזיק

1/20457

בלוך הלן
עשת עמוס
מנדלסון פאוליי
צור רחל
רייו ברנרד

 30/07/1999בלוך איזיק
 09/07/2000עשת ברכה
 01/08/2000סולומון דניאלה
 04/07/2000צור אבנר

1/20458
1/20459
1/20460
1/20461
1/20463
1/20464
1/20471
1/20472
1/20476
1/20481
1/20482

חי שולמית
דהן עיוש
פיליצר חנוך
קופלר תנה אדי
איצקין אלדד
פאתקשוילי.סס
קובאיבנוב רוזו

 02/07/2000ציפאס בדאש רינה
 08/03/2000וייץ עופרה
 14/07/2000לוי רחל
 29/07/2000עובדיה רחמים
 19/08/2000מימן ויקטוריה
 26/02/2000וקספרס יהושע
 03/05/1999וייס דחה
 10/08/2000אפלקראנה
 24/08/2000זילברשץ אריאל
 13/06/1999טויטו הנרי
 28/01/1999שטיימץדוד
 01/07/2000פילובסקי שיינה יפ
 04/08/2000שיבק רחל

 04/06/2000הוכמן חיה
. 10/08/1995אברהם חייס
 08/08/2000גולדברום כרמלה

 02/09/2000סגלוביץ אביבה
 18/05/2000חי יורם
 23/1 1/1999סבת,פריחה
 18/05/2000ברור מטולה מייט
 28/02/2000ברנר טובה
 05/08/2000לביא ענת
 05/09/1992פאניקשוילי לאה
 01/10/1999שמיר אסתר

יוסף זילביגר ,רשם
הרשם לעניני יתשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקת  ,2חיפה
מס׳: ,
תיק
ירושות
3/4827
1/7248
1/7250

׳
;rצם המנדה/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

חמוד מוחמד

 17/11/1999חמודסלמה

קפלו נישקה
מטטס בלה

 20/10/1991בוש ארד

מוסקוביץ נתן

 20/08/2000מטטסדוד
 09/01/2000פפיני שרית

1/7257

כהן סרינה

 06/11/1988כהן יוסף

1/7258

גולדנברג לאון

 04/07/2000גולדנברג רותי

1/7253

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

הרשם לענ יני יחשה בח יפה ,רח׳ חסן שוקת  ,2חיפה
)המשך(
מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/7263
1/7264
1/7268
1/7270
1/7272
1/7273

שומלו מרדכי
צ׳ארלס וולף
עוכל סמיר

 21/01/2000שומלו נעומי
 19/10/1979וולף איזידוו
 01/06/1999עוקל אמיר
 14/07/2000לייפר מלי
 16/12/1999טרןאמיר

לרר ברטה
זינגר פפי

 26/08/2000שפץ צפורה

שפרן רחה
טרן מרים

1/7274
1/7275
1/7278

בלומן חנה
שוב פרידה

 27/08/2000קופלר ליה
 18/08/2000זבולוטני רימה
 26/03/2000קונטריינט לריסה

צוואות
1/7249

סמרה חיה

 18/08/2000אזרי פנינה

מס׳
ודק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/2768

נעמו גוסה
דסיאטקובדינה  31/07/2000דסיטקוב ענת

1/2771

פורטנוי אברהם  29/06/2000לופטינסק׳ גרסיאל
 04/09/2000ביטון שאול
ביטון אסתר
 28/04/2000דייואליס
דיין דוד

1/2769

 28/07/1999כהן ציפורה

1/2772
1/2773
1/2778
1/2779

אביטבול שמעון  30/01/1997אסאייג מרים
 17/10/1995גבאי זכריה
בן יצחק מליה

1/2780
1/2781

ביסמוט דוד
לב נחוס

צוואות
1/2757
1/2758
1/2759
1/2765

ציפרסון רווה
צוררו זאב
גרודסקי ריבה
גלעד שאול

 02/08/2000ביסמוט מזל
 23/08/2000לב וילאם זאב

 23/10/1994ז׳וק מרינה
 06/07/2000צוררו ריבה
 28/12/1999רובשנקו רנטה
 10/09/2000גלעד שמאי

1/7251

כהן חנה

 23/08/2000כהן חביב

2/2765

גלעד שאול

10/09/2000

1/7252
1/7254

סבי לונה

 15/08/2000סיבי יצחק

1/2766

גלעד יהודית

 17/08/2000גלעד שמאי

זיגלשטיין בלה
בראון אלקה גי

 05/06/2000גן אור עד!
 11/09/2000בראוו מיכאל

קורבר דורה

 05/09/2000מייזלס משה

1/2767
1/2770
1/2774

פורה קלמן
גינוסר אסתר

1/7260
1/7261
1/7262
1/7265

קלפון אליז
זיו אידה

 26/03/2000וקנין ירדנה
 04/09/2000זיו משה

1/2776
1/2777

 31/08/2000פורתדונית
 09/02/2000גינוסר בנימין
 28/04/2000ברק הרצל
 20/06/1999לבבי בורין

לבבי ברניס

 14/05/1999לבבי ברדיו

רוזנטל חיה
גורביץ פרומה
אופנהיים לאה

 28/07/2000רחנטל משה
 09/09/2000בוגטי רחל
 21/05/2000לבן רינה

הרשם

לעניני יחשה

1/7266
1/7267
1/7269
1/7271
1/7276

נדלר סלה
פרנקל פניה
פרידמן פאולינ
אל הדף מריס
סוסנה תמו

 18/05/1999נדלר שמואל
 20/08/2000וייס לאה
 03/07/1969פרידמו אהרון
 13/07/2000רתמיס רמי אלחדיף
 01/09/2000סוסנה רפאל

מס׳
תיק

שם הבבדח/ה

1/7277

כהן יפת

 30/08/2000כהן חנה

1/7255
1/7256
1/7259

לבנה בר עוז ,רשנו

הרשם לעניני יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר בב ,באר שבע
מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

ברכה של
לבבי צבי

שושנה אנקור־שניר ,רשם

ירושות
1/1930
2/1931
1/1942
1/1945
1/1946
1/1948
1/1949

בנצרת ,רח׳ גלבוע  ,9נערת
תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ברזילאי עדנה
סולומון מרדכי
וקרט יצחק
גדלביץ אליהו

 28/04/1986בן ארי עטליה
 20/11/1999בחילאי משה
 18/08/1996סולומון בנימין
 31/08/1999וקרט חוה
 14/05/2000גדלביץ ורד

בדלר אילת
חמודה עטיה

 15/06/1999ברלר אורי
 31/12/1999חמורה ריאד

צרמושנר לייב

שם המבקש/ת
צוואות
2/1932

זועבי חמדה

 27/09/1986זועבי זכיה

1/2756
1/2760

הראל חוה
אפשטיין סרגיי

 07/02/1995הראל ניסן
 30/04/2000אפשטיין ריטה

1/1939
1/1940

דיין רינה

 09/07/2000דיין מיכאל

1/1941

יזרעאל דפנה
יעיש דורה
יעיש שמעון

 18/08/2000יזרעאל מיכאי
 05/03/2000קובי רבקה
 13/04/2000קובי רבקה

 01/05/1999וקסנגיסר סבינה

1/2762

רוזנברג רחל
סבו שמחה ברור  25/09/1994סבו רחל

1/1943
2/1944
1/1947

שלום מרדכי
מילנד שושנה
חאתוקואי אבר

 21/04/2000שלום שלמה
 16/07/2000סלס אילנה
 17/04/1993חאתוקאי אחמד

ירושות
1/2755

1/2761
1/2763

קולונסקי בוריס

 01/11/1993ויינרט סופיה

1/2764

אברהם אברהם

 12/01/1996אברהם לאורה

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

לגנה בר עוז ,רשס

985

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

הודעה על רישום אגודות שיתופיות

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2826/99
בענין פקודת החברות ]נוסח הדש[ ,התשמ־ג-ג98ו,
ובענין פירוק חברת קולטק בע״מ.,ח״פ 94-5ו40ו-ו5
)שם קודם :לנטיס בע״מ( ,מרח׳ ז׳בוטינסקי גא ,רמת גן.
והמבק ש :ש י רוז ן ואח רים  ,ע״ י בא כוח ו עו״ ד ע וז גאוי,
ממשרד חזק יה-חכמ ון ,מ שרד עו״ד ,רח׳ סוטין  ,27תל א ביב,
טל׳ .03-5299935
נמסרת בז ה הודעה  ,בי ביום 999ו2.ו 5.הוג שה בקשה
לבית המש פט המ חוזי בתל־אביב -יפו לפ רק את החברה
הנזכר ת לע יל ,ו כי בקש ת פ ירוק ז ו תיש מע ב פני בי ת המשפט
.
היושב בדין ביום ו 22.2.200בשעה .8.30
כל נו שה או מ שתתף ש ל ה חברה ה אמו רה הר ועה
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  2.00ו
ביום ו5.2.200ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עוז נאוי ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 6290/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,י
ובענין פירוק חברת רונדה מט בע״מ )בפירוק זמני( ,ח׳־פ
,51-165265-3
והמ בקשת :סונול דרום בע״מ ,ח״פ  ,51-255531-9ע״י
ב״ב עו ״ד ב נימין ירושלמי ,מרח׳ א בן גב ירול  ,68תל אביב
 ,64952טל׳  ,03-6952425פקס .03-6916510
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  14.8.2000הוג 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 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 9.00
ביום .18.1.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בנימין ירושלמי ,עו״ד
בא כוח המבקשת
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
) (1שם האגודה :נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית
לעסקים בע׳־מ.
מס׳ האגודה.57-003775-4 :
המען :קיבוץ נאות מרדכי ,ד׳־נ גליל עליון .12120
תאריך רישום.19.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

י

) (2שם האגודה :פל-רג נאות אגודה שיתופית חקלאית
לעסקים בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003776-2 :
המען :קיבוץ נאות מרדכי ,ד־ג גליל עליון .12120
תאריך רישום.19.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :ברקאי אחזקות אגודה שיתופית חקלאית
, .
בע־מ.
מס׳ האגודה.57-003777-0 :
המען :קיבוץ ברקאי ,ד׳־נ מנשה .37860
י
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :יזמויות ברקאי אג1דה שיתופית חקלאית
בע׳־מ.
מם׳ האגודה.57-003778-8 :
המען :קיבוץ ברקאי ,ד־נ מנשה .37860
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :לול ברקאי אגודה שיתופית חקלאית
בע׳־מ.
מס׳ האגודה.57-003779-6 :
המען :קיבוץ ברקאי ,ד״נ מנשה .37860
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :מוסך ברקאי אגודה שיתופית חקלאית
בע׳־מ.
מס׳ האגודה.57-003780-4 :
המען :קיבוץ ברקאי ,ד׳־נ מנשה .37860
י תאריך רישום.23.11.2000 :
י
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7שם האגודה :נגב ערד אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003781-2 :
המען :קבוצת יבנה ,ד״נ אבטח .79233
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (8שם האגודה :החזקות תלמי יפה  2000אגודה שיתופית
חקלאית בע׳־מ.
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס־׳א21.12.2000 ,

י

מס׳ האגודה.57-003782-0 :
המען :מושב תלמי יפה ,ד״נ חוף אשקלון 20ו.79
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגו דה :ש.ח .מ.א .אג ודה שי תופית לני הול ואחז קות
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003783-8 :
המען :מושב אמעיה ,ד״נ לביש דרום .79365
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (10שם הא גודה  :מ פעלי ע ץ רמת הש ופט
שיתופית חקלאית בע־מ.
מם׳ האגודה.57-003784-6 :
המען :קיבוץ רמת השופט ,ד״נ רמת השופט .19238
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :מבנד פרפקט אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003785-3 :
המען :קיבוץ שעלבים ,ד״נ שמשון .99784
.
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

 -אגודה

.

) (12שם האג ודה :עומ ת אלמו ג אגוד ה שית ופית חקל אית
בע׳׳מ.
מס׳ האגודה.57-003786-1 :
המען :קיבוץ אלמוג ,ד״נ ערבות הירדן .90665
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (13שם האג ודה :ר מת ה שופט אחז קות  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003787-9 :
המען :קיבוץ רמת השופט ,ד״נ רמת השופט .19238
תאריך רישום.23.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (14שם ה אגודה  :הזהב ה לבן  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ The White Gold Achihud Agricultural

.Cooperative Society LTD.
מס׳ האגודה.57-00382-6 :
המען :מושב אחיהוד ,ד׳׳נ משגב .20145
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (15שם האגו דה :קאנ טרי גן עברון אג ודה חקל אית שיתו פית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003788-7 :
המען :קיבוץ עברון ,ד׳׳נ גליל מערבי .25235
תאריך רישום.28.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ילקוט הפרסומים  ,4945כ׳׳ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

)6ו( שם האגודה :מטמנת עברון אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003789-5 :
המען :קיבוץ עברון ,ר״נ גליל מערבי .24235
תאריך רישום.28.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (17שם האגודה :חפעיבה תעשיות אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003790-3 :
המען :קיבוץ חפעיבה ,ד״נ גלבוע .19135
תאריך רישום.28.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (18שם האגודה :הזנק כפר החורש אגודה שיתופית
חקלאית בע׳׳מ.
מסי האגודה.57-003791-1 :
המען :קיבוץ כפר החורש ,דואר בפר החורש .16960
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (19שם האגודה :שריד  2000אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003792-9 :
המען :קיבוץ שריד ,דואר שריד .30099
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (20שם האגודה :שיווק גמל שריד אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003793-7 :
המען :קיבוץ שריד ,דואר שריד .30099
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (21שם האגודה :גלעד  2000אגודה שיתופית חקלאית
בע׳'מ.
מס׳ האגודה.57-003794-5 :
המען :קיבוץ גלעד ,ד״נ חבל מגידו .19240
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (22שם האגודה :ביוגל אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003795-2 :
המען :קיבוץ גלעד ,ד״נ חבל מגידו .19240
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (23שם האגודה :גבת חקלאות ועסקים אגודה שיתופית
חקלאית בע׳ימ.
מס׳ האגודה.57-003796-0 :
המען :קיבוץ גבת ,ד״נ העמקים .30050
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

987

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

) (24שם האגודה :פלסטרו חקלאות השקיה ותשתית אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003797-8 :
המען :קיבוץ גבת ,ד״נ העמקים .30050
תאריך רישום.2000 :ו .29.1
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח978-ו
בהתאם לתקנה  4לתקנ ות האפ וטרופוס הכל לי )סדרי
דין ובי צוע( ,התש ל״ח ,1978-נמסר ת ב זה הוד עה כ י בכוו נת
הא פוט רופו ס הכל לי להג יש לב ית המש פט בקש ה לתת לו צו
ניהול ביח ס ל נכס ים הרש ומים להל ן .על כ ל אדם הרוצה
להתנגד למתן הצ ו להגיש לאפ וטרופו ס הכ ללי ,במשרדו,
ברח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמ ך בתצהיר ו מפרט את נו שא הת נגד ותו■ ו נימוקיו  ,בתוך
י
שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

) (25שם האגודה :פלסטרו השקיה חקלאית אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003798-6 :
המען :קיבוץ גבת ,ד״נ העמקים .30050
י
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (26שם האגודה :פלסטרו גבת תעשיות השקיה חקלאית
אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003799-4 :
המען :קיבוץ גבת ,ד״נ העמקים .30050
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

נכסי עיזבונות:
 .1הלסה עלי בת סלאמה ,ת״ז 080804677
 .2פארס חילוה בת ואסף ,ת״ז 021088513
נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
י

) (27שם האגודה :יזמויות חקלאיות גבת אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003800-0 :
המען :קיבוץ גבת ,ד״נ העמקים .30050
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (28שם האגודה :חניתה החזקות ופיתוח אגודה שיתופית
חקלאית בעי׳מ.
.
מסי האגודה.57-003801-8 :
המען :קיבוץ חניתה ,דואר חניתה .22885
.
תאריך רישום.29.11.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית. .

פריסקו דוד
כ״ט בחשון התשס״א ) 27בנובמבר (2000
לבנה בר עוז
סגן האפוטרופוס הכללי

הודעות מאת הכונס הרשמי
הכונס הרשמי ירושלים
רח׳ יפו  ,216בנין שערי העיר ,טל׳  637ו 02—531

הודעה על הכרזת פשיטת רגל
פר3705/
ישראלסון סוזנה ,ת״ז
שם החייבת ,תיאורה ומענה:
 ,67925263רח׳ נווה יעקב  ,30/10ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,תיק פש״ר .241/2000
תאריך צו כינוס :ב״ח בניסן התש״ס ).(3.5.2000
ב׳ בכסלו התשס״א
תאריך מתן צו פשיטת רגל:
).(29.11.2000

ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות .

ביטולי רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  2.9.1988ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האגודה :בית משותף ברחוב סירקין  6אגודה שיתופית
לשיכון בתל אביב בע״מ.
מס' האגודה.57-000731-0 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,3582התשמ״ח ,עמי
.3190
והוא יל וה פירוק הג״ל נש לם ביום  27.11.2000ניתנת
בזה הודעה שרישום האגו דה הנ״ל נתבטל ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש בגוף מאוגד.
כ״ט בחשון התשס״א ) 27בנובמבר (2000
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על מתן צו הפטר
פר3299/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שפירא נתן ,ת״ז  ,1091651מדריך
תיירים ,רח׳ אבן שמואל  ,15ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת״א .44/1992
תאריך מתן צו כינוס.13.1.1994 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך צו ההפטר :ג׳ בכסלו התשס׳יא ).(30.11.2000

הודעה על כוונה להבריז דיוידנד ראשון
פר ,3427/פש״ר 113/93
שם החייב ,תיאורו ומענו :תור דן ,ת״ז  ,6817266איש
מכירות ,עפרה ,ד״נ מזרח בנימין.
שם הנאמן ומענו :גוטליק יוסף ,עו״ד ,רח׳ המלך ג׳ורג־ ,קומה
 ,8כניסה ג׳ ,ירושלים.
סוג הדיוידנד :רגיל  18% -מהחובות המאושרים.
ב׳ בכסלו התשס־א ) 29בנובמבר (2000
שלמה אקסנהנדלר
סגן הכונס הרשמי
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ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

הכונס הרשמי היסה
רח׳ חסן שוקרי  ,2טל׳ 04-8683222

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר 0071/ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :גל ברכה אריאלה ,ת״ז
 ,58158272פקידה ,סמטת מונש וו ,חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .576/2000
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בחשון התשס״א ) 1.2000ו.(5.
תאריך מתן צו כינוס :כ• ב בתשון התשס״א ).(20.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ז בתשרי התשס״א
) ,(28.1.2001בשעה  ,10.50במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,25.6.2001בשעה .11.30
פר1'0072/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם עופר ,ti'1 22333439 ,בלתי
מקצועי ,רח׳ החבצלת  ,3קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .596/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״ז בחשון התשס״א ).(15.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ב בחשון התשס־א ).(20.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ז בתשרי התשס־א
) , (28.1.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,25.6.2001בשעה .10.30
פר10073/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מורבקין דניאל ,ת־ז  ,9920117רח׳
פיינברג  ,20חדרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .574/2000
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בחשון התשס״א ).(1.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ג בחשון התשס״א ).(21.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ח בתשרי התשס״א
) ,(29.1.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,25.6.2001בשעה .12.00
פר10074/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהים רושדי ,ת״ז ,29753035
חובש נהג אמבולנס ,סאג׳ור.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .592/2000
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בחשון התשס״א ).(13.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ־ד בחשון התשס״א ).(22.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ח בתשרי התשס־א .
) , (29.1.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,25.6.2001בשעה .12.30
י
פר10075/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עואד וליד ,ת־ז  ,37183977טבח,
טמרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .563/2000
תאריך הגשת הבקשה :ל׳ בתשרי התשס״א ).(29.10.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ד בחשון התשס״א ).(22.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ל׳ בתשרי התשס״א
) , (31.1.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.6.2001בשעה .10.00

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

•
פר10076/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גל פנחס ,ת״ז  ,55090450עוזר
חשמלאי ,אבא הלל סילבר  ,119חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .577/2000
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ד בחשון התשס״א ).(22.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ז בתשרי התשס״א
) , (28.1.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.6.2001בשעה .9.30
פר10077/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלקיים שלום ,ת־ז  ,613044S7עסק
בשיפוצים ,רח׳ בן צבי  ,309טירת הכרמל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .597/2000
תאריך הגשת הבקשה :י־ז בחשון התשס־א ).(15.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ד בחשון התשס־א ).(22.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ל׳ בתשרי התשס״א
) , (31.1.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.6.2001בשעה .9.00
פר0078/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :רייטר עופר ,רדז  ,54127360נהג,
רח׳ גולומב 17א ,חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .598/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בחשון התשס־א ).(12.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ״ט בחשון התשס־א ).(27.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ג׳ בתשרי התשס״א
) , (4.2.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.6.2001בשעה .11.30
פר10079/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אזולאי רונן ,ת״ז  ,29671823רח׳
חבצלת  ,27/35כרמיאל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .600/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ־א בחשון התשם־א ).(19.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :כ־ט בחשון התשס׳־א').(27.11.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ג׳ בתשרי התשס־א
) ,(4.2.2001בשעה .30ו ,1במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,4.6.2001בשעה .10.30

הודעות על הכרזות פשיטת רגל
פר9565/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :נגרי חנה ,תה  ,69328946אחות,
רח׳ הקונגרס  ,71קרית חיים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .335/1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ז באב התשנ״ט ).(9.8.1999
כ־ה בחשון התשס״א
תאריך מתן צו פשיטת רגל:
).(23.11.2000
פר9566/
שם החייב ,תיאורו ומענו :נגרי סשה ,ת״ז ,12010773
חשמלאי ,רח׳ הקונגרס ו ,7קרית חיים.
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בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .334/1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ז באב התשנ״ט ).(9.8.1999
רגל :ב״ה בחשון
מתן צו פשיטת
תאריך
).(23.11.2000

הודעה על מתן צו הפטר
התשס״א

פר9631/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אזנקוט מאיר יואל ,ת״ז ,69139277
מוכר בחנות ,רח׳ ליהמן ו ,קרית ים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .402/1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ג בחשון התש״ס ).1999ו ו.(2.
התשס״א
רגל :כ״ה בחשון
מתן צו פשיטת
תאריך
.
)(23.11.2000
פר9699/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבו אבי ,ת״ז  ,63183743רח׳ בן
יוסף שלמה  ,536תצור הגלילית.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .390/1999
תאריך מתן צו כינוס :ר בשבט התש״ס ).2000ז3.ז(.
רגל :ב״ט בחשון התשס״א
מתן צו פשיטת
תאריך
.
)(27.11.2000
פר9700/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בן שלוש גיסים ,ת״ז ,68465087
רח׳ תירוש  ,11/5נצרת עילית.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .101/2000
תאריך מתן צו כינוס :ו׳ בשבט התש״ס ).(13.1.2000
רגל :כ״ט בחשון התשס״א
מתן צו פשיטת
תאריך
).(27.11.2000
פר9761/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גור יצחק ,ת״ז  ,63536742מובטל,
רח׳ המגן 6ב ,עפולה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .119/2000
תאריך מתן צו כינוס :ב״א באדר א ,התש״ס ).(27.2.2000
התשס״א
רגל :ב״ט בחשון
מתן צו פשיטת
תאריך
.
)(27.11.2000
פר9773/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבראהים חוסין ,ת״ז ,20099909
מובטל ,ת״ד  ,264סאג׳ור.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .203/2000
תאריך מתן צו כינוס :ז׳ באדר ב׳ התש״ס ).(14.3.2000
התשס״א
רגל :ב״ח בחשון
מתן צו פשיטת
תאריך
.
)(26.11.2000

הודעה בדבר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,3809/ת״א 168/2000
שם החברה :אפרוחי הצפון בע־מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-261415-7
מען משרדה הרשום :ת״ד  ,73אזור תעשיה ,מגדל העמק.
תאריך הגשת הבקשה.17.8.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.15.11.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,4.2.2001
בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי חיפה.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,4.2.2001
בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
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פר9266/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :בן־אבו גילה ,ת״ז ,61791885
ספרית ,רח׳ ההגנה  ,45/4קרית מוצקין.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת א .1132/1997
תאריך מתן צו כינוס.10.8.1997 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבת.
תאריך צו ההפטר :כ״ב בחשון התשס״א ).2000יו.(20

הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר
על פ י ס עיף  34לפקו דת פשי טת הר גל ננו סח חדש[,
התש״ם,1980-
בענין :צו בית המשפט המחוזי בחיפה מיום ,28.11.1999
בתיק פש״ר 107/1999
בענין :קלעדי דוד ,ת״ז ) 72128572להלן•  -החייב(
אל נושי החייב:
נמסר ת ב זה הוד עה כ י ביום  ,18.12.2000בשע ה ,10.00
תתקי ים אס יפת נוש ים של החייב לד ון באי שור הצ עת פשרה
והסדר לחובותיו במשרד הכונס הרשמי.
על כל
ולהבי ע א ת
חו בו כ נגד
הכינו ס ולא
הרשמי.

נושה המ עוניין להשתתף בא סיפת הנו שים
דעתו באשר ל הסדר ה מוצע ,למסו ר א ת תביעת
ה חייב ,ב תוך ש ישה ח ודשים מ יום מ תן צו
יאוחר מי ום לפ ני מו עד הא סיפה ,למשר ד הכונס

את נו סח הצע ת ההסדר  ,טופס י תביעו ת החו ב ,תס קיר
הכנ״ ר ,יפוי כוח והודעה על הצטרפות או התנגד ות ניתן
יהיה ל קבל במ שרד הכ ונס הר שמי בש עות ה עבודה
.
הרגילות.

הודעה על ביטול צו כינוס
פר9440/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ארשיד שוכראללה ,ת״ז ,20095550
עובד בבית קליה ,ראמה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .349/1998
תאריך מתן צו כינוס.14.12.1998 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ב׳ באלול התש״ס ).(20.9.2000
ב״ז בחשון התשס״א ) 22בנובמבר (2000
לבנה בר עוז
סגן הכונס הרשמי

הכונס הרשמי באר שבע
בית נועם ,קומה ל ,שד׳ שז״ר 33

הודעות בדבר מתן צווי כינוס נכסים
פר ,7073/מם׳ 361/00
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ניאדם רגינה ,ת׳׳ז ,306348780
מסג׳יסטית ,רח׳ יאשיהו  ,3ערד.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6355/00
תאריך הגשת הבקשה :א׳ בחשון התשס״א ).(30.10.2000
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ר בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

בקשת חייב/נושה :בקשת החייבת.
תאריך מתן צו כינוס נכסים:

י׳ בחשון התשס״א

) 1.2000ו.(8.

מועד אסי פת הנ ושים הרא שונה ומק ומה :בי ום ט״ז באדר
התשס״א ) ,(11.3.2001בשע ה  ,10.00במשר די הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייבת להכרזתה *פושטת רגל :ביום
 ,10.5.2001בשעה  ,10.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.
פר ,7074/מס׳ 360/00
שם החייב ת ,תיא ורה ומענ ה :אלגר יסי אבר הם יפה,
 ,026892877מזכירה ,רח׳ דוד הראובני  ,9/11באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6348/00
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בחשון התשס״א ).(1.11.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייבת.
ד׳ בחשון התשס״א
תאריך מתן צו כינוס נכסים:

ת״ז

).(2.11.2000

מועד אס יפת ה נושים הר אשונה ומ קומה :ב יום ו׳ באדר
התשס״א ) ,(1.3.2001בשע ה  ,9.00במשר די הכו נס הרשמי
באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייבת להכרזתה כפושטת רגל :ביום
 ,3.5.2001בשעה  ,9.00בב ית המשפט המחוז י ,באר
שבע.

פר ,6977/מס׳ 379/00
שם החייב ,תיא ורו ומענ ו :קורי צקי רן שמואל ,ת״ז
 ,024361560שביר ,רחבת הכוכב השליש י  ,5076/43ת״ד
 ,10002אילת.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר 00׳ .61/5
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ב׳ באייר התש״ס ).(7.5.2000
תאריך ביטול צו כינוס :ז־ בחשון התשם־׳א ).(5.11.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.
כ־׳ט בחשון התשס״א ) 27בנובמבר (2000
שושנה אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

הודעות בדבר צווי הפטר מהליכי פשיטת רגל
פר ,5764/מס׳ 371/00
שם החייב ,תיאור ו ומענו  :מסיקה יעקב,
שכיר ,רה׳ משמר הירדן  ,3/8גבעתיים.
בית המשפט המחוזי :באר .שבע ,תיק פש״ר .508/90
תאריך מתן צו כינ וס נכ סים ופש יטת רג ל :כ״ז בנ יסן התשנ״א
).(11.4.1991
תאריך מתן צו הפטר :ז׳ בחשון התשס״א ).(5.11.2000
ת״ז ,55865828

פר ,6198/מס׳ 373/00
שם החייב ,תיא ורו ומע נו :שבת מאיר,
עצמאי ,שב׳ הריף  ,279אופקים.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש־ר /92ו.123
תאריך מת ן צו כינוס נכסים ו הכרזת פשיטת רגל  :ו׳ בתמוז
התשנ״ב ).(7.7.1992
תאריך מתן צו הפטר :י׳ בחשון התשס״א ).(8.11.2000
ת״ז ,065794653

הודעות בדבר הכרזות פשיטת רגל
פר ,6933/מס׳ 377/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי גיא ,ת״ז  ,02386076-0נהג ,רדד
בגי אור  ,8/64באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6100/00
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט באדר א׳ התש״ס ).(6.3.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :כ״ט באדר א׳ התש״ס
). (6.3.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ג׳ באלול התש״ס ).(3.9.2000
פר ,6972/מס׳ 319/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :דהן משה ,ת״ז  ,06976371נהג ,רח׳
שבטי ישראל  ,30קרית גת .82042
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6166/2000
תאריך הגשת הבקשה :י״א בניסן התש״ס ).(16.4.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :י״א בניסן התש״ס ).(16.4.2000
ד׳ *תשרי התשס״א
תאריך מתן צו פשיטת רגל:
.
)(3.10.2000

הודעות בדבר ביטול צווי כינוס נכסים
פר ,6936/מס׳ 378/00
שם החייבת ,תיאורה ומענה :בן חמו אניטה ,ת־ז ,059279554
מזכירה ,רה׳ הציונות  ,91/8אשדוד.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6104/00
תאריך מתן צו כינוס :א׳ באדר ב׳ התש־ס ).(8.3.2000
תאריך ביטול צו כינוס :ח׳ בחשון התשס״א ).(6.11.2000
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי הפש״ר.

ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

פר ,6277/פר ,6278/מם׳ 375/00
שמות החייב ים ,תיאורם ומענם :פרץ שלמה ,ת׳־ז ,054630314
שכי ר; פרץ אבלי ן ,ת״ז  ,068526433שכיר ה  -רח׳ קיבוץ
גלויות  ,416/16אופקים.
בית המשפט המחו זי :באר שבע ,תיקי פש״ר /92 ,1385/92
.1384
תאריך מת ן צו כינוס נכסים ו הכרזת פשיטת רגל  :ז׳ בתשרי
התשנ״ב ).(4.10.2000
תאריך מתן צו הפטר :י׳־ז בתשרי התשס־א ).(16.10.2000
פר ,6847/פר ,6848/מס׳ 367/00
שמו ת החיי בים ,תיאורם ומענם :לביא אילן  ,ת״ז ,000018978
מוב טל; ל ביא ש רה ,ת״ז  ,010940096מזכיר ה  -רח׳ זהרון
 ,15/9אילת.
בית המשפט המחו זי :באר שבע ,תיקי פש״ר /99 ,9204/99
.9205
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ו׳ בכסלו התש״ס ).(15.11.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ט״ז באייר התש׳־ס ).(21.5.2000
תאריך מתן צו הפטר :ו׳ בתשרי התשס״א ).(5.10.2000
כ־׳ה בחשון התשס״א ) 23בנובמבר (2000
שושנה אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי
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שושלת הנגרים בע״מ

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום י מתן תעודה על נכונותן

)ח׳־פ (51-095653 -5
)בפירוק מרצון(

חב׳ שילוח מערבות מידושוב בע״מ

הודעה על פירוק ומינוי מפרק

)ח״פ (51-225130-7
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בז ה הו דעה כי באסיפה כל לית של א מן המנין
של בעלי המניות של החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום
נתקבלה .החלטה מיוחדת לפרק את החברה
,26.11.2000
מרצון ,ולמנ ות את ראובן סנד ר ,מרח׳ היסמין  ,21גינות
שומרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש ל ו תביע ות נ גד החבר ה ה נ׳־ל יגיש את
תביע ותיו בצירוף הוכחות יהן ,בתוך  21ימים מיום פרסום
יי
הודעה זו ,למפרק הנ״ל.
נושה או אדם אח ר ש לא יג יש א ת תב יעות יו כאמור
י
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ראובן סנדר ,מפרק

יואז נבסים והשקעות בע״מ

שלמה רוזנווסר ,עו״ד ,מפרק

בימגת נכסים ) (1982בע״מ
)ח־׳פ (51-092225-5
הודעה על פירוק מרצון

,

נמ סרת בזה הודעה כי באס יפה כללית מיו חדת של
החבר ה הנ״ל  ,שנועדה ונתכנס ה כהלכ ה ביום  5בדצמבר
 ,2000נתקב לה החל טה מיוחד ת לפרק את החב רה מרצון
ולמנ ות א ת עו״ ד חיי ם סמט  ,מדר ך פ תח תקוה  ,23תל א ביב,
•
,
למפרק החברה .י
כל נושה שיש ל ו תביע ות נ גד החבר ה ה נ׳־ל יגיש את
תביע ותיו בציר וף הוכח ותיו בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

)ח״פ . (51-212631-9
הודעה על פירוק מרצון
נמסר ת ב זה הוד עה כ י ביום  30בנובמב ר  ,2000קיבלה
החברה החלטה מיוחדת על פיר וקה מרצון ,בהתאם לסעיף
 (2)319לפקודת החברו ת ]נוס ח חדש[ ,התשנרג ,1983-
ומינוי ם של אהוד אר ד ,יונ תן בך וזאב שר ף למפרקי
’
החברה.
.

נמסר ת ב זה הוד עה כי באסיפה כלל ית יוצ את מ ן הכלל
של ה חברה הנ״ ל ,שנת כנסה ב יום  ,21.11.2000נתקבלה
החלט ה מ יוחדת ל פרק את החברה מר צון ו למנות א ת עו״ד
שלמה רוזנווסר ,למפרק החברה.

נושה או אדם אח ר א שר לא יג יש א ת תב יעות יו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
חיים סמט ,עו־׳ד ,מפרק

יונתן בך אהוד ארד זאב שרף
מפרקים ,דירקטורים

א.ט.א .ברנע הנדסה בע״מ
,

הודעה על פירוק החברה מרצון

אבי-עד שרותי מבס ושילוח' בינלאומי בע״מ
)ח״פ (51-129948-9
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים ,
נמסרת בז ה הו דעה כי באסיפה כל לית של א מן המנין
של ה חברה ה נ״ל ,שנו עדה ונת כנסה כ הלכה ב יום  1בנובמבר
 ,2000נתקבל ה החלט ה מ יוחדת לפרק א ת החבר ה מרצון,
ולמנות את אבי כהן ואלי יואב למפרקי החברה.
.

אלי .יואב

אבי בהן
מפרקים .

בטחון ורעות סוכנות לביטוח ) (1990בע״מ

)ח״פ (51-221852-0

נמסרת בז ה הודעה כי באס יפה הכללי ת של החברה
הנ״ל נתקבלה החלטה ,בהתאם לסעיף  76לחוק ה חברות,
התשנ״ט ,1999-לפ רק את החבר ה מרצו ן ולמנ ות את עו ־ד
יצחק שרף ,משד׳ מוריה ו ,חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש ל ו תביע ות נ גד החבר ה ה ני־ל יגיש את
טענו תיו בצירוף הוכחות יהן בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אח ר א שר לא יג יש א ת תב יעות יו כאמור
•
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יצחק שרף ,עו״ד ,מפרק

; ) ,ח״פ (51-146109-7
 .הודעה על קבלת החלטה מיוחדת
נמסר ת ב זה הודעה ,על פ י סעיף  321לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג983-ו ,כי באסיפה הכללית שלא מן
המנין של החברה הנ״יל ,שנתכנסה במשרדי החברה ביום
נתקבלה ה חלטה מיוחדת לפרק א ת החברה
,26.11.2000
מרצון ולמנ ות את עו״ ד אש ל דל ,מר ח׳ ז׳בו טינסקי  ,155רמת
גן ,למפרק החברה.
אשר דל ,עו״ד ,מפרק
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,

אוטופיה תקשורת בע״מ
)ח׳׳פ (51-285649-3

'

 .הודעה בדבר פירוק מרצון של החברה'
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  321לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי ב אסיפה ה כלל ית
של ה חברה הנ״ ל ,שנת כנסה ב יום  31.10.2000החל יטו בעלי
המניו ת ש ל החברה הנ״ל ,בהחלטה מיוחד ת כ י החברה
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס־׳א21.12.2000 ,

תתפרק מרצו ן וע ו״ד
החברה.

בן־דורי

משה זא ב מונה למפרק

גבעת יים ,ביום  ,25.1.2001בשע ה  ,20.00לצו רך איש ור הדוח
הסופי של הפירוק.
אלעזר יפה ,עו״ד ,מפרק

משה זאב בן־דורי ,עו״ד ,מפרק'

חברת חלקה  45במש  8271בע״מ

חברת עגן ייעור מדבקות וסרטי הדבקה בע״מ
חברת ענן ייצור מדבקות חיפה ) (1996בע״מ
חברת עגן ציוד ) (1998בע״מ

)ח״פ (51-011795- 5
)בפירוק מרצ1ן(
 .הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בהסדר נושים(
הודעה בדבר הגשת תביעות תוב
נמס רת בזה הודע ה כי ב התא ם להחל טתו של בית
המשפ ט המח וזי בחי פה ,בתי ק פש״ר  196/2000בש״א
 ,10493/2000אושר הסדר הנושים שהוצע לחברות הנ״ל.
עו״ ד שלמה ארבץ  ,מרח ,בצלא ל  ,31מ גדלי פז ,רמת גן
ורו״ח יגאל יצחק ,מרח׳ היצירה  ,28רמת גן  ,מונ ו כנ אמנים
לביצוע הס דר הנושי ם ,כמפקחים על פעילו תן של החברות
והוסמב ו לדון ולהכר יע בתביע ות החוב שיגיש ו הנושים
לנאמנים.
נושים שטרם הג ישו תביעות חוב לנ אמנים בהתאם
לפ ניו תיהם ה קודמות ש ל הנאמנים  ,מ תבקשים ל עשות כן לא
יאוח ר מיום  .21.12.2000את תביעות החוב שבהן יפורט חובן
של החבר ות ו/א ו מ י מהן לאותו נוש ה י ש להג יש לנאמ נים
ב־ 2ה עתקים בת מיכת תצהיר ערוך כדין אליו יש לצרף את
בל המס מכים הרלוו נטי ים המעיד ים על מהות החוב וגו בהו
)הזמנות ,חשבוניות  ,הסכמ ים ,מסמכ י הלוואות ,שעבודים,
ערבויות וכיו״ב(.
דרישה לתשלום חוב ש לא ת וגש לנאמנים במועד
באמצעו ת ת ביעת חוב כ אמו ר ,לא ת וכר כחוב ש ל החברות
ו/או מי מהן כלפי נושיהן.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  338לפקודת
החברות ) נוסח ח דש[ ,ה תשמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של
החבר ה הנ״ל  ,תתכנ ס ביום  ,6.2.2001בשע ה  ,12.00במשרד
ישעיהו שקד ,מרת׳ ביאליק  ,12נתני ה ,ו בה יו נח ד וח המפרק
.
בדבר ניהול הליבי פירוק עסקי החברה.
על סד ר היו ם :מתן הס ברים של המפ רק לדו ח וד יון
והחלטה על אישור הדוח.
ישעיהו שקד ,מפרק

א1רטרק בע״מ
י

) .ח״פ (51-02244-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף )338ב( לפ קודת
החברות ] נוסח ח דש[ ,ה תשמ׳׳ג983-ו ,בי אסיפה כל לית
סופי ת של הח ברה ה נ״ל תת קיי ם ביום  28בינוא ר ,2001
בשעה  10.00במשר דו של עו״ד י׳ גרף ,בר ח׳ נחמנ י  ,25תל
אביב  ,לשם הגשת ד וח סופי של ה מפרק המרא ה כיצד
התנה ל פירו ק העסק ים ,מ ה נ עשה בכספ י החבר ה וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק.

יגאל יצתק ,רו״ח
שלמה ארבץ ,עו״ד
נאמנים לביצוע הסדר הנושים

מיכאל ם׳ קאופמן ,מפרק החברה

א.ג.י .יבוא בע״מ
חברת אלגוגטק תוכנה בע״מ

)ח׳׳פ (51-194897-7

)ח״פ (51-230928-7

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

נמסר ת בזה הוד עה כי ב עלי ה מני ות של החבר ה הנ״ל
קיבל ו ביום  ,28.11.2000פ ה אחד  ,החלטה מיוחד ת לפר ק את
החברה מרצון ולמנ ות את רוי׳ח אי לן רגב ,מרח׳ החרושת ,5
רמת השרון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  338לפקודת
החבר ות ,כי אסיפ ה כללי ת ש ל החבר ה הנ״ל תת כנס ביום 9
בפברואר  ,2001בשע ה  ,10.00במש רדי רו ״ח יע קב בל ום ,ברח׳
המסילה  ,17נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בצ ירוף הו כחות ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק ,לפי המען הנ״ל.

גוטרמן רמי שטרייכמן גרשון
'
מפרקים

נושה או אדם אח ר ל א יגי ש א ת תב יעות יו
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

כאמור

אילן רגב ,רו״ח ,מפרק

חברת אשר ספיר בע״בו
)ח״פ (51-006386-0
)בפירוק(
נמ סרת בז ה הודע ה כי א סיפ ה כללי ת סו פית של
החברה ה נ״ל ת תכנס במ שרדי הח ברה ,ב רח׳ י בניאלי ,9
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

י

מדיה גט בע״מ
)ח״פ (51-182814-7
הודעה על כינוס אסיפה כללית שלא מן המנין
נמסרת בזה הודעה ,על פי סעיף  338לפקודת החברות,
כי .א סיפה כללית שלא מן המ נין של החברה הנ״ל ת תכנס
ביום  ,4.2.2001בשע ה  ,10.00במשרד עוי׳ ד רמ י להבי ושות׳,
רח׳ ה חשמל  ,20ת ל אבי ב ,ל שם הג שת ד וח סופ י של
המפרק.
עמום לסקר ,מפרק
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טל־בר הברה להשקעות בע״נו
)ח״פ (51-069508-3
)בפירוק מרצון(

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בצירו ף הוכחו תיהן ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אח ר א שר לא יג יש א ת תב יעות יו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על אסיפה סופית
ני תנת בזה הודעה כי האסי פה הכללית הסו פית של
החבר ה הנ״ל תתקיי ם ביום  41-1.2001בשעה 0.00ו ,במש רדו
של עו״ ד מור יה שמוא ל ,ברח ׳ ביא ליק  ,50רמ ת גן  ,לשם
הגשת ר ות סופ י של המפרק המראה כיצ ד התנ הל ה פירוק
ומה נעשה בנכסי החברה וכן מתן הסברים.

מרדכי נג׳י מרדכי ששון
מפרקים

מרדוד השקעות בע״מ

מוריה שמואל ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-166049-0
הודעה על פירוק מרצון

חברת אינטרגרןז אלקטרוניקס בע״מ
)ח״פ 100377—4־(51
הודעה על אסיפת נושים
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף )323ב( לפ קודת
החברות ]נוסת חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסי פת נוש ים של
החבר ה הנ״ל ,תתקיי ם ביום  30בינוא ר  ,2001בשע ה ,18.00
במשר ד עו״ד שבולת ,ישראלי ,רוברסס ,זיסמ ן ושות ,,בר ח׳
מונטיפיורי  ,46תל אביב.

נמסרת בז ה ה ודעה ,ע ל פי סעיף )367א( לחו ק החב רות,
התשנ״ט999-ו ,וסעי פים  118ו ־9ו (2)3לפקו דת החבר ות
]נוס ח חדש[  ,כ י באסיפו ת כלליו ת מיוחדו ת ש ל החבר ה הנ״ל
שנתכ נסו ביום  12.12.2000נתק בלו החלט ות מיוח דות בדבר
פירו ק החברה מרצון ומינו יו של עו״ד אליאב אזולאי  ,משד'
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
אליאב אזולאי ,עו״ד ,מפרק

החברה המרכזית לחומרי בנין בדרום בע״מ

על ס דר היום  :פירו ק מ רצון ש ל החבר ה ובחי רת מ פרק
לחברה.

)ח״פ (51-005644-3

יאיר פריימן ,מנהל כספים

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

טרידמוסט בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף )338ב( לפ קודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כלל ית
סופית של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 ,7.3.2001בשעה  ,16.00במש רד עו״ד זיסמן ,אהרונ י ,גייר
ושות׳ ,רדו׳ הירקון 52א ,תל אביב.
על ס דר היו ם :הנחת ה דוח ה סופי של המפ רק ב פני
בעלי המניות וקבלת הסברים על ידי המפרק.

נמסרת בז ה הו דעה כי באסיפה כל לית של א מן המנין
של הח ברה הנ ״ל ,שנוע דה ונתכ נסה כה לכה בי ום׳,8.12.2000
נתקבלה החלטה מיוחד ת ל פרק א ת החברה מרצון ולמנות
את ע ו״ד מש ה בי נה ,ת ׳׳ז  ,029333127מר ח׳ איתמר בן אב י ,4
תל אביב  ,64732למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו בציר וף הוכח ותיו בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למענו של המפרק.
נושה או אדם אח ר ש לא יג יש א ת תב יעות יו באמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
משה בינה ,עו״ד ,מפרק

רייזמן דמיטרי ,מפרק

איתן עעטה בע״מ

הנאמן נג׳י את ששון שיווק ) (1994בע״מ
)ח״פ (51-195273-1
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נ מסרת ב זה הוד עה ,בהת אם ל סעיף ו)32א( לפ קודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כלל ית
שלא מן מנין של החב רה הנ״ ל ,שנתכנ סה ביום ,7.12.2000
נתקב לה ה חלטה מ יוחדת לפר ק את החברה מ רצון ל פי סעיף
 (2)319לפקו דה ול מנות את מרד כי נג׳ י ,מרח׳ מצ פה הבירה
ו6ב ,מב שרת צ יון ,ומרדכי ששון ,מרח׳ מ צפה הב ירה ,59
מבשרת ציון ,למפרקים של החברה.
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)ח״פ (51-194505-7
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בז ה הו דעה בי באסיפה כל לית של א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ונועדה בהלכה ,ביום
בתל אביב ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
11.12.2000
החבר ה מרצון  ,ולמ נות א ת עו״ ד א יתן מאי ר בר־אל  ,מדרך
פתח תקוה  ,23תל אביב ,למפרק החברה.
דורון רוזנברג ,עו״ד
בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,4,945כ״ד בכסלו התשס״א21.12.2000 ,

לשד השקעות ותיירות בע״מ

עיזבון המנוחה נורה קטרין קרמר

)ח״פ -096826-6ו(5

)ת״ע 350/2000וו(

הודעה בדבר קבלת החלטה מיוהדת לפירוק חברה ומינוי
מפרק
נמסרת בז ה הו דעה כי באסיפה כל לית של א מן המנין
של ה חברה ה נ״ל ,שנו עדה ונת כנסה כ הלכה ב יום 27.11.2000
במשר דה הר שום ש ל ההברה  ,ב שד׳ שא ול המלך  ,39תל
אביב נתקבלה הח לטה מ יוחדת ל פרק את החברה מרצון
ולמנות את שאול לוטן ,למפרק החברה.
אדיר תורג׳מן ,עו״ד
בא כוח החברה

תברת מור-אור יצוא פירות בע״כו
)ח״פ ד84747-ו-ו(5

הודעה בדבר הגשת בקשה למינוי מנהלי עיזבון קבועים
נמסר ת ב זה' הו רעה כ י ביום  13.8.2000הוג שה בקשה
לבית ה משפט לענ יני משפח ה במחו זות תל אביב ו המרכז
למ ינ וי נורמה פרנ קלין ועו״ד אלן אוראל מרח׳ ארל וזורוב ו ו ו,
בית שקל  ,תל אביב  ,62098למנהל ים קבועים של עיזבון
המנוחה הנ״ל ,שנפטרה ביום  2.5.2000בתל אביב .׳
ביום  20.11.2000מונו האמורים לעיל כמנהלי עיזבון
זמניים של המנ וחה לצו רך פעו לות שפו רטו בסעיף 3א
לבקשה למינוי מנהלי עיזבון זמניים ,בשא .20015/00
כל המבקש להתנ גד ל בקשה ז ו ,יוכל להגיש את
התנגד ותו לב ית המש פט הנ ״ל ,בתוך 4ו ימי ם מיו ם פרס ום
הודעה זו .עותק מהב קשה נ יתן ל קבל במז כירות בית המשפט
האמור לעיל.
אלן אוראל ,עו״ד

הודעה על פירוק מרצון
נמ סרת בזה הודעה כי באס יפה כללית מיו חדת של
החבר ה הנ״ל ,שנתכנס ה ביום  5באקטוב ר  2000במשרדה
הרשום של ה חברה ,נתקבלו ה החלטות מרצון ב דבר פירוק
החב רה ומינו יו של עו״ד מו טי רינקו ב ,מ״ר 7568ו ,למ פרק
החברה  ,ולהקנו ת לו את ב ל ה סמכ ויו ת המוקנו ת למפרק
בפירוק מרצון בהתאם להוראות הדין.

עיזבון המנוח מאיר סבריגו
)ת״ע (015050/2000
הודעה בדבר בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני
המבקשים:
סבריגו.

מוטי רינקוב ,עו״ד ,מפרק

עיזבון המנוח יעקב שלום שולם
)ת״ע  4900/2000ו(
הודעה בדבר בקשה למינוי מנהל עיזבון
נמס רת בזה הו דעה כ י עו״ ד א ילן בר ־חני ן ,מרת ,המסגר
 ,59ת ל אביב ,הגיש ב קשה להתמ נות ל מנהל עיזבונ ו של
המ נוח הנ״ל בבית המשפט ל עניני משפחה למחו זות תל
אביב והמרכז.

המשיב :האפוטרופוס הכללי  -מחוז המרכז
נמסרת בזה הו רעה כ י הוגש ה ל בית המ שפט לעניני
משפח ה למח וזות תל אביב והמרכז בקשה למ ינוי מנה ל זמני
לעי זבון ה מנוח ה נ״ל ,ת״ז  ,042108688מר ח ,אית ן  ,24ניר
צבי.
בל אדם ה מעו ניין להתנגד לבקשה ,יגיש את ה תנגד ותו
בתוך  4ו ימים מיום פרסום הודעה זו.

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי

אילן בר־חנין ,עו״ד
בא כוח המבקש

)ת״ע (014770/2000

מאיה ברגר ,עו״ד
באת כוח המבקשים

י

כל ה מתנגד לבק שה מוזמן להגיש את התנ גדותו ב תוך
4ו ימים מיום פרסום הודעה זו.

עיזבון המנוחה ויטמן ליבה

פנינה סבריגו ,שגיא סבריגו ואדמית

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו
לפי סעיף )58ו( לחוק בנק יש ראל ,התשי ״ד954-וי,
מתפרסם בזה די ן וחשב ון שבועי על מחזו ר המ טבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ב ,בכסלו התשס״א
):(29.11.2000

הודעה בדבר בקשה למינוי מנהל עיזבון
נמסרת בזה הו דעה כי לבית המ שפט לע ניני משפחה
ברמת גן ,הוגשה בקשה ביום  1.2000ו 5.ו למי נוי ו של ישר אל
אליו ביץ ,מרח׳ פרנס  ,22י רושלים ,למנהל עיזבונה של
המנ וחה הנ ״ל ,ת״ז  ,144609שנפ טרה ביו ם  ,25.6.2000בבני
ברק.
כל מ תנגד לבקשה מו זמן לה גיש את התנגד ותו ,ב תוך
 4ו ימ ים מ יום פרסום הוד עה זו ,למזכי רות ב ית המ שפט
לעניני מש פחה ברח׳ דרך בן גוריון  ,38רמת גן  ,עם העתק
לבא כוח המבקש ,עו״ד עמרם בלום.
עמרם בלום ,עו״ד
בא כוח המבקש
ילקוט הפרסומים  ,4945כ״ד בכסלו התשס״א21.12,2000 ,

בשקלים חדשים

א.

סך כל המטבע במחזור ביום
ב׳ בכסלו התשס״א )(29.11.2000

14,016,011,703

ב.

סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ז בחשון התשס״א )(22.11.2000

13,956,107,595

ג.

העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון

59,904,108
14,016,011,703

ד .הנכסים במטבע חוץ
ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
----------------י ס״ח התשי״ד ,עט׳  92ו.

צבי תדמור
הממונה על מחלקת המטבע
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 .בנק ישראל
מאזן ליום  20בנובמבר 2000
)מיליוני שקלים חדשים(•
ביאור 31.10.00 30,11.00
.י
יתרות מטבע חוץ
 ,מטבע חוץ וניירותיערך במטבע חוץ

•י 1

1

90,503 189,053

הלוואות

363 . , 357 .
׳ייי.

אשראי לממשלה :
חוב ארוך מועד

י

-י.

ניידות עדך במטבע מקומי. ,,

y.

.

2־

793

,

6,468

6,564

999

946

,

חשבונות אחרים
.

.

. .

.

6,367

י 6,365

.י

13,972 , 14,006

 ,שטרי.כסף ומעות במחזור
1................י י י' ' • י

מוסדות כספיים בין־לאומיים• .
יתרה בקרן המטבע הבין־לאומית

י

'’'יי

ביאור 31.10.00 30.11.00

. . . .

• 780

. . . . . .

מוסדות כספיים ביו״לאומייס

672

,

פיקדונות הממשלה
 . 1.־ ■ ׳ ־ ■
פיקדון מילווה קצר מועד
פיקדונות התאגידים הבנקאיים
פיקדונות לזמן קצוב במטבע מקומי
■
אחרים

פיקדונות וחשבונות אחרים

3

ביאורים:

׳

י '..׳ ׳ ׳

4

5

הון הבנק)הגירעון בהון(

הלוואות

2

.

י

21,757
4.0930

21,877
4.1370

781
12
793

768
12
780

.. ,

מוניטריות

, ..

אחרות' ׳ ׳
סך הכול

י
 3פיקדונות הממשלה י
11,329
15,086
סך פיקדונות הממשלה לסימון התקציב.
)(3,598
(6,055) .
. . . .
..
במטבע מקומי .
17,384
18,684
־
במטבע חוץ:
14,282
■ • 14,333
־ • ־ פיקדון בגין גיוס הון בערבות ארה״ב ־ ׳
 l,790 rו( 3;035
•
 .. .פיקדון.סייע כלכלי מארח״ב
1,367
1,261
 •,פיקדון שוטף . ...־ , ........................
874
242

סך הפיקדונות האחדים

•

פיקדון לייצוב שערים במטבע מקומי
פיקדון אחר במטבע חוץ
סך צבירות על פיקדונות הממשלה
סך הבול

42,099 45,560
16,430 14,618
58,529 60,178

)(4,622) (4,895
)(7,790) (7,790

105,523 104,035

׳

יתרות מטבע החוץ )במיליוני דולר(
השער היציג של דולר ארהייב

1

16,003 12,204
28,747 29,660

105,523 104,035

•

684.

י
.

632

867
242
625

1

50

12,204

 4פיקדונות התאגידים הבנקאיים  -אחרים
פיקדונות עו״ש במטבע מקומי
פיקדונות במטבע חוץ

י פיקדונות כעד חובת נוילות
פמ׳יח
נזילות משנית במטבע חוץ
סך כל הפיקדונות כעד חובת הנזילות
במטבע חוץ
פיקדונות חופשיים
סך הכול

5,335
9,283

7,303
9,127

1,078
7,799

695
7,875

8,877
406
14,618

8,570
557
16,430

 5פיקדונות וחשבונות אחרים
מזה:חוזי החלף)ש״ח-רולר( עם
התאגידים הבנקאיים:

קבלת דולרים מהבנקים
מסירת שקלים לבנקים
קבלת דולרים מהבנקים)במיליוני דולר(

)(5,730
5.753
)(1,400

)(5,792
5,744
)(1,400

הסעיף גולל עודף הוצאות על תכנסות
של השנה השוטפת בסך של נ 7-מיליארדי ש״ח

16,003 ,

• הכנסות ותוצאות ריבית שנצברו לתאריך המאזן נכללו בסעיפים המתאימים למעט סעיף "אשראי לממשלה".
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